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Az élelmiszer-adalékanyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet

rendeletre irányuló javaslat (COM(2006)0428 – C6-0260/2006 – 2006/0145(COD))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 26
(3) preambulumbekezdés

(3) Ez a rendelet az élelmiszerekben 
engedélyezett élelemiszer-adalékanyagokról 
szóló korábbi irányelvek és határozatok 
helyébe lép, hogy átfogó és racionalizált 
eljárásokkal biztosítsuk a belső piac 
hatékony működését, valamint az emberi 
egészség és a fogyasztói érdekek magas 
szintű védelmét.

(3) Ez a rendelet az élelmiszerekben 
engedélyezett élelemiszer-adalékanyagokról 
szóló korábbi irányelvek és határozatok 
helyébe lép, hogy átfogó és racionalizált 
eljárásokkal biztosítsuk a belső piac 
hatékony működését, valamint az emberi 
egészség és a környezet, valamint a 
fogyasztók – ideértve a bizonyos 
anyagokkal szemben érzékeny fogyasztók –
érdekeinek magas szintű védelmét.

Or. en
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Indokolás

Különös figyelmet kell fordítani az érzékeny csoportokra és az allergiásokra. Többségüknek 
anélkül kellene tudnia a hagyományos boltokban árusított élelmiszereket fogyasztani, hogy 
azokat különleges diétás élelmiszereknek neveznék. Az e rendelet szerinti engedélyezés egyik 
kritériumának ennélfogva annak kell lennie, hogy az anyag vagy annak felhasználása nem 
csökkenti az allergiában szenvedők számára rendelkezésre álló élelmiszerskálát. Az 
„érzékeny” kifejezés többet foglal magában, mint az „allergiás”, mivel az azokra is 
vonatkozik, akik bizonyos adalékanyagok emésztésével kapcsolatban küzdenek nehézséggel, 
valamint azokat is, akik különös allergiás reakciókat produkálnak.

Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund

Módosítás: 27
(7) preambulumbekezdés

(7) Az élelmiszer-adalékanyagok 
jóváhagyására és használatára csak akkor 
van lehetőség, ha teljesítik az e rendeletben 
megállapított kritériumokat. Az élelmiszer-
adalékanyagoknak biztonságosnak kell 
lenniük, használatukra technológiai 
igénynek kell mutatkoznia, nem vezethetik 
félre a fogyasztót és előnnyel kell járniuk a 
fogyasztó számára.

(7) Az élelmiszer-adalékanyagok 
jóváhagyására és használatára csak akkor 
van lehetőség, ha teljesítik az e rendeletben 
megállapított kritériumokat. Az élelmiszer-
adalékanyagoknak biztonságosnak kell 
lenniük, használatukra technológiai 
igénynek kell mutatkoznia, nem vezethetik 
félre a fogyasztót és előnnyel kell járniuk a 
fogyasztó számára. A fogyasztók 
félrevezetése többek között a következőket 
foglalja magában: a felhasznált összetevők 
minőségével, a termék vagy a gyártási 
folyamat természetességével, a termék 
tápértékével, valamint gyümölcs- és 
zöldségtartalmával kapcsolatos kérdések.

Or. en

Indokolás

Erre azért van szükség, hogy a „fogyasztók félrevezetése” kifejezés értelmezésével 
kapcsolatban javuljon a közös megegyezés.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 28
(7) preambulumbekezdés, 1a. albekezdés (új)
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A fogyasztók félrevezetése többek között a 
következőket foglalja magában: a 
frissességgel, a felhasznált összetevők 
minőségével, a termék vagy a gyártási 
folyamat természetességével, a termék 
tápértékével kapcsolatos kérdések.

Or. de

Indokolás

 Ez a nem kimerítő lista a félrevezetés fogalmának egyértelművé tételét szolgálja.

Módosítás, előterjesztette: Mojca Drčar Murko

Módosítás: 29
(8) preambulumbekezdés

(8) Az élelmiszer-adalékanyagoknak 
mindenkor meg kell felelniük a jóváhagyott 
előírásoknak. A leírásnak tartalmaznia kell 
az élelmiszer-adalékanyag megfelelő 
azonosításához szükséges információkat, 
beleértve az eredetet és a tisztasági 
kritériumokat. Az élelmiszerekben 
használható édesítőszerek különleges 
tisztasági követelményeinek 
megállapításáról szóló, 1995. július 5-i 
95/31/EK bizottsági irányelvben, az 
élelmiszerekben használható színezékek 
különleges tisztasági követelményeinek 
megállapításáról szóló, 1995. július 26-i 
95/45/EK bizottsági irányelvben és a 
színezékeken és édesítőszereken kívüli 
egyéb élelmiszer-adalékanyagokra 
vonatkozó különleges tisztasági 
követelmények megállapításáról szóló, 
1996. december 2-i 96/77/EK bizottsági 
irányelvben szereplő élelmiszer-
adalékanyagokhoz korábban kidolgozott 
előírások addig maradnak érvényben, amíg a 
megfelelő adalékanyagok be nem kerülnek e 
rendelet mellékleteibe. Az ilyen 
adalékanyagokra vonatkozó előírásokat 
akkor rendeletben kell megfogalmazni. Az 

(8) Az élelmiszer-adalékanyagoknak meg 
kell felelniük a jóváhagyott előírásoknak. A 
leírásnak tartalmaznia kell az élelmiszer-
adalékanyag megfelelő azonosításához 
szükséges információkat, beleértve az 
eredetet és a tisztasági kritériumokat. Az 
élelmiszerekben használható édesítőszerek 
különleges tisztasági követelményeinek 
megállapításáról szóló, 1995. július 5-i 
95/31/EK bizottsági irányelvben, az 
élelmiszerekben használható színezékek 
különleges tisztasági követelményeinek 
megállapításáról szóló, 1995. július 26-i 
95/45/EK bizottsági irányelvben és a 
színezékeken és édesítőszereken kívüli 
egyéb élelmiszer-adalékanyagokra 
vonatkozó különleges tisztasági 
követelmények megállapításáról szóló, 
1996. december 2-i 96/77/EK bizottsági 
irányelvben szereplő élelmiszer-
adalékanyagokhoz korábban kidolgozott
előírások addig maradnak érvényben, amíg a 
megfelelő adalékanyagok be nem kerülnek e 
rendelet mellékleteibe. Az ilyen 
adalékanyagokra vonatkozó előírásokat 
akkor rendeletben kell megfogalmazni. Az 
előírásoknak közvetlenül kell kapcsolódniuk 
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előírásoknak közvetlenül kell kapcsolódniuk 
az e rendelet mellékleteiben szereplő 
közösségi listákon lévő adalékanyagokhoz. 
Figyelembe véve azonban az előírások 
összetett jellegét a világosság érdekében, 
nem épülhetnek be a közösségi listákba, 
hanem egy vagy több önálló rendeletben kell 
megjelenniük.

az e rendelet mellékleteiben szereplő 
közösségi listákon lévő adalékanyagokhoz. 
Figyelembe véve azonban az előírások 
összetett jellegét a világosság érdekében, 
nem épülhetnek be a közösségi listákba, 
hanem egy vagy több önálló rendeletben kell 
megjelenniük.

Or. en

Indokolás

A „mindenkor” szót el kell hagyni, mivel az élelmiszer-adalékanyagok más adalékanyagokkal 
vagy összetevőkkel való oldás vagy kombinálás után már nem tudnak minden szempontból –
például a víztartalom tekintetében – megfelelni a megállapított előírásoknak.

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 30
(8) preambulumbekezdés 

(8) Az élelmiszer-adalékanyagoknak 
mindenkor meg kell felelniük a jóváhagyott 
előírásoknak. A leírásnak tartalmaznia kell 
az élelmiszer-adalékanyag megfelelő 
azonosításához szükséges információkat, 
beleértve az eredetet és a tisztasági 
kritériumokat. Az élelmiszerekben 
használható édesítőszerek különleges 
tisztasági követelményeinek 
megállapításáról szóló, 1995. július 5-i 
95/31/EK bizottsági irányelvben, az 
élelmiszerekben használható színezékek 
különleges tisztasági követelményeinek 
megállapításáról szóló, 1995. július 26-i 
95/45/EK bizottsági irányelvben és a 
színezékeken és édesítőszereken kívüli 
egyéb élelmiszer-adalékanyagokra 
vonatkozó különleges tisztasági 
követelmények megállapításáról szóló, 
1996. december 2-i 96/77/EK bizottsági 
irányelvben szereplő élelmiszer-
adalékanyagokhoz korábban kidolgozott 

(8) Az élelmiszer-adalékanyagoknak meg 
kell felelniük a jóváhagyott előírásoknak. A 
leírásnak tartalmaznia kell az élelmiszer-
adalékanyag megfelelő azonosításához 
szükséges információkat, beleértve az 
eredetet és a tisztasági kritériumokat. Az 
élelmiszerekben használható édesítőszerek 
különleges tisztasági követelményeinek 
megállapításáról szóló, 1995. július 5-i 
95/31/EK bizottsági irányelvben, az 
élelmiszerekben használható színezékek 
különleges tisztasági követelményeinek 
megállapításáról szóló, 1995. július 26-i 
95/45/EK bizottsági irányelvben és a 
színezékeken és édesítőszereken kívüli 
egyéb élelmiszer-adalékanyagokra 
vonatkozó különleges tisztasági 
követelmények megállapításáról szóló, 
1996. december 2-i 96/77/EK bizottsági 
irányelvben szereplő élelmiszer-
adalékanyagokhoz korábban kidolgozott 
előírások addig maradnak érvényben, amíg a 
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előírások addig maradnak érvényben, amíg a 
megfelelő adalékanyagok be nem kerülnek e 
rendelet mellékleteibe. Az ilyen 
adalékanyagokra vonatkozó előírásokat 
akkor rendeletben kell megfogalmazni. Az 
előírásoknak közvetlenül kell kapcsolódniuk 
az e rendelet mellékleteiben szereplő 
közösségi listákon lévő adalékanyagokhoz. 
Figyelembe véve azonban az előírások 
összetett jellegét a világosság érdekében, 
nem épülhetnek be a közösségi listákba, 
hanem egy vagy több önálló rendeletben kell 
megjelenniük.

megfelelő adalékanyagok be nem kerülnek e 
rendelet mellékleteibe. Az ilyen 
adalékanyagokra vonatkozó előírásokat 
akkor rendeletben kell megfogalmazni. Az 
előírásoknak közvetlenül kell kapcsolódniuk 
az e rendelet mellékleteiben szereplő 
közösségi listákon lévő adalékanyagokhoz. 
Figyelembe véve azonban az előírások 
összetett jellegét a világosság érdekében, 
nem épülhetnek be a közösségi listákba, 
hanem egy vagy több önálló rendeletben kell 
megjelenniük.

Or. en

Indokolás

A „mindenkor” szót el kell hagyni, mivel az élelmiszer-adalékanyagok más adalékanyagokkal 
vagy összetevőkkel való oldás vagy kombinálás után természetesen már nem tudnak minden 
szempontból megfelelni a megállapított előírásoknak (például a víztartalom tekintetében).

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 31
(12) preambulumbekezdés

(12) A géntechnológiával módosított 
élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 
2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
hatálya alá tartozó élelmiszer-
adalékanyagokat az e rendelet előtti 
jóváhagyását megelőzően engedélyeztetni 
kell az említett rendelet szerint.

(12) A géntechnológiával módosított 
élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 
2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
hatálya alá tartozó élelmiszer-
adalékanyagokat az e rendelet szerint is és 
az említett rendelet szerint is
engedélyeztetni kell.

Or. en

Indokolás

Közismert, hogy az 1829/2003/EK rendelet értelmében elfogadnák a genetikai módosításból 
származó élelmiszerek és élelmiszer-összetevők engedélyezésére vonatkozó „one-door-one-
key” eljárást. Úgy tűnik, hogy az a követelmény, hogy a genetikai módosításból származó 
élelmiszer-adalékanyagokat az 1829/2003/EK rendelettel összhangban azelőtt kell 
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engedélyezni, hogy azokat az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, javasolt rendelet II. és III. 
mellékletébe történő felvétele tekintetében értékelnék, ellentmond e megközelítésnek és azt 
eredményezheti, hogy az adalékanyagot két külön engedélyezési eljárásnak kell alávetni. Ez 
túlságosan bürokratikus lenne és késedelmekhez vezethetne.
Biztosítani kell egy, a genetikai módosításból származó élelmiszer-adalékanyagok 
engedélyezésére vonatkozó, korszerű eljárást az 1829/2003/EK rendelet értelmében tervezett 
„one-door-one-key” megközelítéssel összhangban, azaz, hogy amikor mind az 1829/2003/EK 
rendelet szerinti, mind pedig az e rendelet szerinti engedélyezésre irányuló értékelés
szükséges, azokat egyszerre, egyetlen EFSA-értékelés keretében végzik el, ahelyett hogy két 
különálló engedélyezési eljárást folytatnának.

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 32
(12) preambulumbekezdés

(12) A géntechnológiával módosított 
élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 
2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
hatálya alá tartozó élelmiszer-
adalékanyagokat az e rendelet előtti 
jóváhagyását megelőzően engedélyeztetni 
kell az említett rendelet szerint.

(12) A géntechnológiával módosított 
élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 
2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
hatálya alá tartozó élelmiszer-
adalékanyagokat az e rendelet szerint is és 
az említett rendelet szerint is
engedélyeztetni kell.

Or. en

Indokolás

Közismert, hogy az 1829/2003/EK rendelet értelmében elfogadnák a genetikai módosításból 
származó élelmiszerek és élelmiszer-összetevők engedélyezésére vonatkozó „one-door-one-
key” eljárást. Úgy tűnik, hogy az a követelmény, hogy a genetikai módosításból származó 
élelmiszer-adalékanyagokat az 1829/2003/EK rendelettel összhangban azelőtt kell 
engedélyezni, hogy azokat az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, javasolt rendelet II. és III. 
mellékletébe történő felvétele tekintetében értékelnék, ellentmond e megközelítésnek és azt 
eredményezheti, hogy az adalékanyagot két külön engedélyezési eljárásnak kell alávetni. Ez 
túlságosan bürokratikus lenne és késedelmekhez vezethetne.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 33
1. cikk b) pont

b) az élelmiszer-adalékanyagok használati b) az élelmiszer-adalékanyagok használati 
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feltételei élelmiszerekben, élelmiszer-
adalékanyagokban és élelmiszeripari 
enzimekben

feltételei élelmiszerekben, beleértve az 
élelmiszeripari enzimekről szóló 
XY/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben említett élelmiszer-
adalékanyagokat és élelmiszeripari 
enzimeket, valamint beleértve az élelmiszer-
aromaanyagokról és ízesítő 
tulajdonságokkal rendelkező, egyes 
élelmiszer-adalékanyagokról szóló 
XY/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben említett élelmiszer-
aromaanyagokat.

Or. de

Indokolás

Ennek a rendeletnek a teljes élelmiszer-adalékanyagcsomagra vonatkoznia kell, mivel ez 
elkerüli a további kiigazítások szükségességét.

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 34
1. cikk b) pont

b) az élelmiszer-adalékanyagok használati 
feltételei élelmiszerekben, élelmiszer-
adalékanyagokban és élelmiszeripari 
enzimekben;

b) az élelmiszer-adalékanyagok használati 
feltételei élelmiszerekben, élelmiszer-
adalékanyagokban, élelmiszeripari 
enzimekben és élelmiszer-
aromaanyagokban;

Or. en

Indokolás

A Bizottság és a tagállamok nyilvánvalóan eldöntötték az „élelmiszer-aromaanyagokban” 
felhasznált adalékanyagok III. mellékletbe történő kifejezett felvételét, az „élelmiszer-
adalékanyagokban használható élelmiszer-adalékanyagokra” vonatkozó szabályok 
alkalmazásával való összhang érdekében. [Az aromás anyagok jelenleg a 
„Fogalommeghatározások” című 3. cikkben meghatározott „élelmiszerek” hatálya alá 
tartozik: „ii. szárított vagy koncentrált élelmiszerek, beleértve a (…) hozzáadott aromás 
anyagokat]”. Következetes megközelítést kell alkalmazni az adalékanyagokban, enzimekben
és aromás anyagokban használt adalékanyagokra és biztosítani kell az egész szöveg
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rendelkezéseinek e tekintetben történő, következetes felülvizsgálatát, ha ezeket a szabályokat a 
jelenlegi rendelkezésektől eltérően módosítják.

Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund

Módosítás: 35
1a. cikk (új)

1a. cikk
Az e rendeletnek nem megfelelő 
adalékanyagokat tartalmazó élelmiszerek
nem hozhatók forgalomba.

Or. en

Indokolás

Ez kifejezetten kimondja azt, ami a javaslatban már szerepel, de amit a jelenlegi szöveg 
egyértelműen még nem fejez ki. Ha az élelmiszerek az e rendelet követelményeinek nem 
megfelelő adalékanyagokat tartalmaznak, akkor azok forgalmazását nem szabad megengedni.

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 36
2. cikk (2) bekezdés b) pont

b) a növény-egészségügyre vonatkozó 
közösségi szabályokkal összhangban a 
növények és a növényi termékek védelmére 
használt anyagok;

b) a növény-egészségügyre vonatkozó 
közösségi szabályokkal összhangban a 
növények és a növényi termékek védelmére 
használt anyagok, kivéve, ha azok a 
végtermékben maradnak;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Bart Staes

Módosítás: 37
2. cikk, 2. bekezdés, b) pont

b) a növény-egészségügyre vonatkozó 
közösségi szabályokkal összhangban a 

b) a növény-egészségügyre vonatkozó 
közösségi szabályokkal összhangban a 
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növények és a növényi termékek védelmére 
használt anyagok;

növények és a növényi termékek védelmére 
használt anyagok, a tartósítóanyagokként 
használt, betakarítás utáni növényvédő 
szerek kivételével;

Or. en

Indokolás

Az olyan, betakarítás utáni növényvédő szereknek, mint például a gyümölcs- és 
zöldségtartósításra (főként alma tartósítására) használt metilciklopropénnek (1-MCP) e 
rendelet hatálya alá kell tartozniuk.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 38
2. cikk (2) bekezdés da.) pont (új)

da.) az élelmiszer-előállítás során használt 
mikroorganizmusok által termelt kultúrák, 
amelyek esetlegesen élelmiszer-
adalékanyagokat állíthatnak elő, de 
amelyeket nem kifejezetten azok 
előállítására használnak. 

Or. en

Indokolás

1. Az élelmiszeripari enzimekről szóló rendeletre irányuló javaslattal (COM (2006) 425 
végleges, 2. cikk (4) bekezdés) való összhang megteremtése, valamint az engedélyezési 
csomagban szereplő rendeletek (COM (2006) 423 végleges) harmonizálása céljából az 
élelmiszer-adalékanyagokat előállító, a mikroorganizmusok által termelt kultúrákat ki kell 
zárni a rendelettervezet hatálya alól.
2. Az erjesztett termékek (pl. joghurt, sajt, kolbász, savanyú káposzta) előállítására használt, a 
mikroorganizmusok által termelt kultúrákat nem szabad enzimeknek vagy adalékanyagoknak 
tekinteni, noha – természetüknél fogva – képesek azokat előállítani. Az élelmiszer előállítása 
során ténylegesen az erjesztési folyamattal élőállított ilyen adalékanyagok jelenléte 
önmagában nem rendelkezik technológiai funkcióval. Ez elkerülné az eseti alapon történő 
döntést és a jogi bizonytalanságot.  
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Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund

Módosítás: 39
2. cikk (5) bekezdés

(5) Szükség esetén a 28. cikk (2)
bekezdésében említett eljárással dönthető el, 
hogy egy bizonyos anyag e rendelet hatálya 
alá tartozik-e. 

(5) Szükség esetén a 28. cikk (2a)
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő
szabályozási eljárással dönthető el, hogy egy 
bizonyos anyag e rendelet hatálya alá 
tartozik-e. 

Or. en

Indokolás

Erre a módosításra a szövegnek az új komitológiai határozat rendelkezéseihez való 
hozzáigazítása érdekében van szükség.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 40
3. cikk (2) bekezdés a) pont, bevezetés

a) „élelmiszer-adalékanyag”: olyan anyag, 
amelyet – tekintet nélkül arra, hogy van-e 
tápértéke vagy sem – élelmiszerként 
önmagában általában nem fogyasztanak és 
nem használnak élelmiszerek jellemző 
összetevőjeként, továbbá amelynek az 
élelmiszer gyártása, feldolgozása, 
elkészítése, kezelése, csomagolása, szállítása 
vagy tárolása során az élelmiszerhez 
technológiai célból történő szándékos 
hozzáadása azt eredményezi vagy ésszerűen 
értékelve azt eredményezheti, hogy önmaga 
vagy származékai közvetlenül vagy 
közvetve az élelmiszer összetevőjévé 
válnak; az alábbiak azonban nem 
minősülnek élelmiszer-adalékanyagnak:

a) „élelmiszer-adalékanyag”: olyan anyag, 
amelyet – tekintet nélkül arra, hogy van-e 
tápértéke vagy sem – élelmiszerként 
önmagában általában nem fogyasztanak és 
nem használnak élelmiszerek jellemző 
összetevőjeként, továbbá amelynek az 
élelmiszer gyártása, feldolgozása, 
elkészítése, kezelése, csomagolása, szállítása 
vagy tárolása során az élelmiszerhez 
technológiai célból történő szándékos 
hozzáadása azt eredményezi vagy ésszerűen 
értékelve azt eredményezheti, hogy önmaga 
vagy származékai közvetlenül vagy 
közvetve az élelmiszer összetevőjévé 
válnak; az alábbiak nem minősülnek 
élelmiszer-adalékanyagnak:

Or. en

Indokolás

A (2) bekezdés a) pontját követő listában megnevezett anyagok az élelmiszer-



AM\656334HU.doc 11/62 PE 386.367v01-00

külső fordítás

HU

adalékanyagoktól eltérő és azoktól különböző élelmiszer-összetevők. Az „azonban” szó
elhagyható annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az a félreértés, hogy valamelyik ilyen 
anyagot élelmiszer-adalékanyagnak tekintsenek. 

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 41
3. cikk (2) bekezdés a) pont i. alpont

i. édesítőszerként monoszacharidokat, 
diszacharidokat vagy oligoszacharidokat
tartalmazó élelmiszerek;

i. monoszacharidok, diszacharidok vagy 
oligoszacharidok és az azokat
édesítőszerként tartalmazó élelmiszerek;

Or. en

Indokolás

Mivel a mono- és diszacharidok (és korlátozott mértékben a rövid láncú oligoszacharidok) 
édesítőszerek, a kizárásnak ezért az ilyen anyagokat tartalmazó élelmiszerek helyett magukra 
az anyagokra kell vonatkoznia. Ennélfogva logikusan következne, hogy az ilyen anyagokat 
tartalmazó élelmiszerek nem tekinthetők élelmiszer-adalékanyagoknak.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 42
3. cikk (2) bekezdés a) pont i. alpont

i. édesítőszerként monoszacharidokat, 
diszacharidokat vagy oligoszacharidokat 
tartalmazó élelmiszerek;

i. monoszacharidokat, diszacharidokat vagy 
oligoszacharidokat tartalmazó olyan
élelmiszerek, amelyeket édesítő
tulajdonságaikért használnak;

Or. de

Indokolás

A módosítás célja a „Süßungsmittel” (édesítőszer) szó törlése, amelyet a javaslat német 
változata a monoszacharidok, diszacharidok és oligoszacharidok leírására használt. Ezt a 
kifejezést az adalékanyagokra kell korlátozni.
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Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 43
3. cikk (2) bekezdés a) pont i. alpont

i. édesítőszerként monoszacharidokat, 
diszacharidokat vagy oligoszacharidokat 
tartalmazó élelmiszerek;

i. monoszacharidokat, diszacharidokat vagy 
oligoszacharidokat tartalmazó olyan
élelmiszerek, amelyeket édesítő 
tulajdonságaikért használnak;

Or. de

Indokolás

A módosítás célja a „Süßungsmittel” (édesítőszer) szó törlése, amelyet a javaslat német 
változata a monoszacharidok, diszacharidok és oligoszacharidok leírására használt. Ezt a 
kifejezést az adalékanyagokra kell korlátozni.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 44
3. cikk (2) bekezdés a) pont ii. alpont

ii. szárított vagy koncentrált élelmiszerek, 
beleértve az összetett élelmiszerek gyártása 
során hozzáadott aromás anyagokat, mivel 
ezek másodlagos színező hatásuk mellett az 
ízt, az aromát vagy a tápértéket javító 
tulajdonságokkal is rendelkeznek;

ii) szárított vagy koncentrált élelmiszerek, 
beleértve az összetett élelmiszerek gyártása 
során hozzáadott aromás anyagokat, mivel 
ezek másodlagos színező hatásuk mellett az 
ízt, az aromát vagy a tápértéket javító 
tulajdonságokkal, valamint járulékos 
technológiai hatással is rendelkeznek;

Or. de

Indokolás

Ezzel kapcsolatban nemcsak a színező hatások bírnak jelentőséggel, hanem minden olyan 
technológiai hatás is, mint például az antioxidáns hatás. Ezen túlmenően a technológiai 
hatások – például az élelmiszerszínezékek esetében – nem csupán mellékhatások (szem előtt 
tartva, hogy a javaslat német változata a „Nebenwirkung” (mellékhatás) szót használja, míg 
az angol változat a „másodlagos hatást”).
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Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 45
3. cikk (2) bekezdés a) pont ii. alpont

ii. szárított vagy koncentrált élelmiszerek, 
beleértve az összetett élelmiszerek gyártása 
során hozzáadott aromás anyagokat, mivel 
ezek másodlagos színező hatásuk mellett az 
ízt, az aromát vagy a tápértéket javító 
tulajdonságokkal is rendelkeznek;

ii. szárított vagy koncentrált élelmiszerek, 
beleértve az összetett élelmiszerek gyártása 
során hozzáadott aromás anyagokat, mivel 
ezek másodlagos hatásuk – például színezés 
– mellett az ízt, az aromát vagy a tápértéket 
javító tulajdonságokkal is rendelkeznek;

Or. en

Indokolás

A bekezdés a gyakran nem az ízt, az aromát vagy a tápértéket javító tulajdonságaik, hanem 
egy másik másodlagos hatásuk – mint például a színező hatás – miatt használt élelmiszerekre 
vonatkozik; ennélfogva javasoljuk a színező hatás példaként történő megemlítését.

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 46
3. cikk (2) bekezdés a) pont viii. alpont

viii. vérplazma, étkezési zselatin, fehérje-
hidrolizátumok és sóik, tejfehérje és glutén;

viii. vérplazma, vérfehérjék, étkezési 
zselatin, fehérje-hidrolizátumok és sóik, 
tejfehérje és glutén;

Or. en

Indokolás

A listát ki kell egészíteni a „vérfehérjékkel”. A vérplazma volt az élelmiszerekben elsőként 
használt vérfrakció vagy vérfehérje. Mindeközben más, a 3. cikk (2) bekezdése a) pontjának 
viii. alpontjában említett fehérjékhez hasonló alkalmazású vérfrakciókat illetve vérfehérjéket
fejlesztettek ki.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 47
3. cikk (2) bekezdés e) pont i. és ii. alpont



PE 386.367v01-00 14/62 AM\656334HU.doc

külső fordítás

HU

i. hozzáadott monoszacharidok, 
diszacharidok vagy oligoszacharidok; vagy

i. hozzáadott monoszacharidok vagy 
diszacharidok; vagy

ii. édesítőszerként monoszacharidokat, 
diszacharidokat vagy oligoszacharidokat
tartalmazó élelmiszerek;

ii. édesítőszerként monoszacharidokat vagy
diszacharidokat tartalmazó élelmiszerek;

Or. en

Indokolás

Az élelmiszerekben felhasználandó édesítőszerekről szóló 94/35/EK irányelvvel, az 
élelmiszerek tápértékjelöléséről szóló 90/496/EGK irányelvvel és az élelmiszerekkel 
kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK 
rendelettel való összhang megteremtése érdekében a hozzáadott cukrot nem tartalmazó 
élelmiszer fogalmának csak a mono- vagy diszacharidokra kell vonatkoznia. Az 
oligoszacharidokra történő hivatkozást ezért el kell hagyni. 

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 48
3. cikk (2) bekezdés f) pont

f) „csökkentett energiatartalmú élelmiszer”: 
az eredeti élelmiszerhez vagy egy hasonló 
termékhez képest legalább 30%-kal 
csökkentett energiaértékű élelmiszer. 

f) „csökkentett energiatartalmú élelmiszer”: 
az eredeti élelmiszerhez vagy egy hasonló 
termékhez képest legalább 25%-kal 
csökkentett energiaértékű élelmiszer.

Or. de

Indokolás

A Codex Alimentarius az energiatartalom 25 %-os csökkentésére szólít fel. A módosításra 
azért van szükség, mert ez az eddig meglévő eltérés sorozatosan kereskedelmi akadályokhoz 
vezetett.

Módosítás, előterjesztette: Bogusław Sonik

Módosítás: 49
3. cikk (2) bekezdés f) pont
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f) „csökkentett energiatartalmú élelmiszer”: 
az eredeti élelmiszerhez vagy egy hasonló 
termékhez képest legalább 30%-kal 
csökkentett energiaértékű élelmiszer;

f) „csökkentett energiatartalmú élelmiszer”: 
az eredeti élelmiszerhez vagy egy hasonló 
termékhez képest legalább 25%-kal 
csökkentett energiaértékű élelmiszer;

Or. pl

Indokolás

Nehéz elérni és nincs is összhangban a nemzetközi normákkal – azaz a Codex 
Alimentariusszal – az a követelmény, amely szerint ahhoz, hogy egy élelmiszer „csökkentett 
energiatartalmúnak” minősüljön, az élelmiszer energiaértékét legalább 30%-kal kell 
csökkenteni. Ha a 30%-os küszöb megmarad, az innováció a csökkentett energiatartalmú 
élelmiszerek területén akadályokba ütközik, ami – az elhízás miatti jelenlegi aggályok 
tükrében – sajnálatos. Ez nem fér meg az élelmiszereknek az „egészségesebb” választási 
lehetőségek felkínálása céljából történő megreformálására irányuló, átfogó politikával, amely 
választási lehetőségnek tartalmaznia kellene a csökkentett energiatartalmú élelmiszereket is. 
Felül kell vizsgálni a küszöb 25%-ra történő módosítását, a nemzetközileg megállapított 
Codex Alimentarius iránymutatásokkal összhangban.

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 50
3. cikk (2) bekezdés f) pont

f) „csökkentett energiatartalmú élelmiszer”: 
az eredeti élelmiszerhez vagy egy hasonló 
termékhez képest legalább 30%-kal 
csökkentett energiaértékű élelmiszer;

f) „csökkentett energiatartalmú élelmiszer”: 
az eredeti élelmiszerhez vagy egy hasonló 
termékhez képest legalább 25%-kal 
csökkentett energiaértékű élelmiszer;

Or. en

Indokolás

Nehéz elérni és nincs is összhangban a nemzetközi normákkal – azaz a Codex 
Alimentariusszal – az a követelmény, amely szerint ahhoz, hogy egy élelmiszer „csökkentett 
energiatartalmúnak” minősüljön, az élelmiszer energiaértékét legalább 30%-kal kell
csökkenteni. Ha a 30%-os küszöb megmarad, az innováció a csökkentett energiatartalmú 
élelmiszerek területén akadályokba ütközik, ami – az elhízás miatti jelenlegi aggályok 
tükrében – sajnálatos. Ez nem fér meg az élelmiszereknek az „egészségesebb” választási 
lehetőségek felkínálása céljából történő megreformálására irányuló, átfogó politikával, amely 
választási lehetőségnek tartalmaznia kellene a csökkentett energiatartalmú élelmiszereket is. 
Felül kell vizsgálni a küszöb 25%-ra történő módosítását, a nemzetközileg megállapított
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Codex Alimentarius iránymutatásokkal összhangban.

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás: 51
3. cikk (2) bekezdés f) pont

f) „csökkentett energiatartalmú élelmiszer”: 
az eredeti élelmiszerhez vagy egy hasonló 
termékhez képest legalább 30%-kal 
csökkentett energiaértékű élelmiszer;

f) „csökkentett energiatartalmú élelmiszer”: 
az eredeti élelmiszerhez vagy egy hasonló 
termékhez képest legalább 25%-kal 
csökkentett energiaértékű élelmiszer;

Or. en

Indokolás

Ez a változtatás kikövezi az utat a nemzetközi szabványokkal való harmonizáció előtt. A
Codex normái értelmében a „csökkentett energiatartalmú” állítás akkor helytálló, ha 25%-os 
energiacsökkentés valósult meg. Miközben az e javaslatban szereplő határérték az 
édesítőszerek használata céljából teljesítendő feltételre vonatkozik, ez a változtatás kikövezné 
az utat az EU-s és a Codex-ben szereplő, a tápértékekre vonatkozó állításokkal kapcsolatos 
normák egymáshoz igazodása előtt.

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 52
3. cikk (2) bekezdés g) pont

g) „asztali édesítőszer”: engedélyezett 
édesítőszerből készült készítmény, amely 
egyéb élelmiszer-adalékanyagokat és/vagy 
élelmiszer-összetevőket tartalmazhat, és 
cukorpótlóként kívánják eladni a 
végfogyasztónak.

g) „asztali édesítőszer”: engedélyezett 
édesítőszerből készült készítmény, amely 
egyéb élelmiszer-adalékanyagokat és/vagy 
élelmiszer-összetevőket tartalmazhat, és 
cukrokat helyettesítő szerként kívánják 
eladni a végfogyasztónak.

Or. en

Indokolás

A fogalommeghatározásnak „cukrokra” kell vonatkoznia „cukor” helyett, mivel a cukor 
(azaz a szacharóz) nem az egyetlen tápértékkel rendelkező szénhidrát, amely édesítő 
tulajdonságokkal bír.
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Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 53
3. cikk (2) bekezdés ga) pont (új)

ga) „csökkentett cukortartalmú 
élelmiszer”: olyan élelmiszer, amelyben a 
monoszacharid- és diszacharidtartalom
összesen legalább 30%-kal csökkentett egy 
hasonló termékhez képest.

Or. en

Indokolás

1. A tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK 
rendelettel való összhang megteremtése; akkor áll fenn az 1924/2006/EK rendeletben 
szereplő „csökkentett” állítások használatának lehetősége, amikor egy adott tápanyag 
(tipikusan zsír vagy cukor) tartalma 30%-kal csökkentett egy hasonló termékhez képest
2. A jogi egyértelműség megteremtése érdekében ebbe a jogszabályba be kell építeni a
csökkentett cukortartalmú élelmiszer fogalommeghatározását.
3. Ebben a fogalommeghatározásban a monoszacharidokra és diszacharidokra történő 
hivatkozás összhangban van a 2. cikk e) pontjának i. és ii. alpontjával és azt azért is kell itt 
alkalmazni, hogy elkerülhető legyen a „cukrok” szó bármiféle félreértelmezése. 

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 54
3. cikk (2) bekezdés gb) pont (új)

gb) „Quantum satis”: nem kell 
meghatározni a maximális mértéket. Az 
adalékanyagokat azonban a jó gyártási 
gyakorlatnak megfelelően, a kívánt hatás 
eléréséhez szükséges mennyiségben kell 
alkalmazni, és azzal a feltétellel, hogy 
használata nem vezeti félre a fogyasztót1.
1 A 94/35/EK irányelv (édesítőszerek) 2. cikkének (5) 
bekezdéséből átvett fogalommeghatározás

Or. en
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Indokolás

A 10. cikk (2) bekezdésében a „quantum satisra” vonatkozóan említett fogalommeghatározást 
fel kell venni ebbe a cikkbe a többi fogalommeghatározással együtt.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 55
4. cikk (1) bekezdés

(1) Csak a II. mellékletben található 
közösségi listán szereplő élelmiszer-
adalékanyagok hozhatók forgalomba és 
használhatók élelmiszerekben, beleértve a 
89/398/EGK irányelv hatálya alá tartozó, 
különleges táplálkozási célokra szánt 
élelmiszereket.

(1) Csak a II. mellékletben található 
közösségi listán szereplő élelmiszer-
adalékanyagok hozhatók forgalomba és 
használhatók élelmiszerekben az ott említett 
és ott szereplő célokra.

Or. de

Indokolás

Az adalékanyagok és felhasználási céljuk közötti, a 95/2/EK irányelvben meghatározott 
kapcsolatot a visszaélések és a jogi bizonytalanság elkerülése érdekében fel kell tüntetni az új 
rendeletben.

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 56
4. cikk (5) bekezdés

(5) Az élelmiszer-adalékanyagok mindig
megfelelnek a 12. cikkben említett 
előírásoknak.

(5) Az élelmiszer-adalékanyagok 
megfelelnek a 12. cikkben említett 
előírásoknak.

Or. en

Indokolás

A „mindenkor” szót el kell hagyni, mivel az élelmiszer-adalékanyagok más adalékanyagokkal 
vagy összetevőkkel való oldás vagy kombinálás után természetesen már nem tudnak minden 
szempontból megfelelni a megállapított előírásoknak (például a víztartalom tekintetében).
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Módosítás, előterjesztette: Mojca Drčar Murko

Módosítás: 57
4. cikk (5) bekezdés

(5) Az élelmiszer-adalékanyagok mindig
megfelelnek a 12. cikkben említett 
előírásoknak.

(5) Az élelmiszer-adalékanyagok 
megfelelnek a 12. cikkben említett 
előírásoknak.

Or. en

Indokolás

A „mindenkor” szót el kell hagyni, mivel az élelmiszer-adalékanyagok más adalékanyagokkal 
vagy összetevőkkel való oldás vagy kombinálás után már nem tudnak minden szempontból –
például a víztartalom tekintetében – megfelelni a megállapított előírásoknak.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 58
4a. cikk (új)

4a. cikk
Nem hozható forgalomba és/vagy nem 
forgalmazható az az élelmiszer-
adalékanyag és/vagy az ilyen élelmiszer-
adalékanyagot tartalmazó élelmiszer, ha az 
élelmiszeripari enzim felhasználása nem 
felel meg az e rendelet követelményeinek.

Or. de

Indokolás

Az ilyen anyagok használatának kifejezett tilalma az igazságszolgáltatás egyértelműbb
igazgatásának érdekét szolgálja és a jogi bizonytalanságok elkerülésére irányul.

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 59
5. cikk (1) bekezdés a) pont
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a) a javasolt használati mértékben a 
rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok 
alapján nem jelent biztonsági kockázatot a 
fogyasztó egészségére;

a) a javasolt használati mértékben vagy 
felhasználási feltételek mellett a 
rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok 
alapján nem jelent biztonsági kockázatot a 
fogyasztó egészségére;

Or. en

Indokolás

A fogyasztók egészségét az adalékanyag felhasználási feltételei hátrányosan érinthetik. A 
hőmérséklet megváltoztatása például egy anyagot toxikusabbá tehet. Erre az aszpartám az 
egyik példa: tanulmányok kimutatták, hogy melegítése során különböző anyagokra bomlik, 
amelyek némelyike (például a metanol) toxikus.

Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund

Módosítás: 60
5. cikk (1) bekezdés b) pont

b) ésszerű technológiai igény van rá, amely 
más gazdasági és technológiai eszközökkel 
nem teljesíthető;

b) a fogyasztói előnyök szempontjából
ésszerű technológiai igény van rá, amely 
más gazdasági és technológiai eszközökkel 
nem teljesíthető;

Or. en

Indokolás

Ha vannak olyan alternatívák, amelyek kevesebb kockázatot jelentenek az emberi egészségre 
és a választási szabadságra, valamint a környezetre nézve, akkor elsősorban azokat kell 
használni.

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 61
5. cikk (1) bekezdés ca) pont (új)

ca) nem járul hozzá az allergiában 
szenvedők vagy bizonyos élelmiszerekre 
érzékeny emberek rendelkezésére álló 
élelmiszerskála csökkentéséhez.
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Or. en

Indokolás

Egy adalékanyag vagy egy adalékanyag felhasználása – a fenti kritériumoknak megfelelőn –
előnyökkel és hátrányokkal is járhat. Ennélfogva tehát végső soron az ezek mellett és ellen 
szóló különféle érveket egymással szembeállítva kell értékelni. Az „érzékeny” kifejezés többet 
foglal magába, mint az „allergiás”, mivel az azokra is vonatkozik, akik bizonyos 
adalékanyagok emésztésével kapcsolatban küzdenek nehézséggel, valamint azokat is, akik 
különös allergiás reakciókat produkálnak.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Bart Staes

Módosítás: 62
5. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) A nanorészecskék nem használhatók 
fel élelmiszer-adalékanyagként.

Or. en

Indokolás

A nanorészecskék esetében különös kockázatértékelésre van szükség. E rendelet rendelkezései 
nem alkalmasak arra, hogy az e fejlődőben lévő technológiával kapcsolatos, egyedi 
veszélyeket értékelje. Ha az élelmiszer-előállításban nanorészecskéket fognak felhasználni, 
azoknak külön jogszabály hatálya alá kell tartozniuk. 

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 63
5. cikk (1b) bekezdés (új)

(1b) Még abban az esetben is, ha egy
adalékanyag az (1) bekezdés aa) pontjával 
összhangban az egészséget, az (1) bekezdés 
bc) pontjával összhangban a környezetet 
vagy az (1) bekezdés ca) pontjával 
összhangban az allergiások vagy egyes 
élelmiszerekkel szemben érzékeny emberek 
számára rendelkezésre álló termékskálát 
esetleg érinti, az adalékanyag
engedélyezhető, ha e hátrányokat 
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ellensúlyozzák a fogyasztók számára 
jelentett, a (2) bekezdésben meghatározott 
előnyök.

Or. en

Indokolás

Egy adalékanyag vagy egy adalékanyag felhasználása – a fenti kritériumoknak megfelelőn –
előnyökkel és hátrányokkal is járhat. Ennélfogva tehát végső soron az ezek mellett és ellen 
szóló különféle érveket egymással szembeállítva kell értékelni. Az „érzékeny” kifejezés többet 
foglal magába, mint az „allergiás”, mivel az azokra is vonatkozik, akik bizonyos 
adalékanyagok emésztésével kapcsolatban küzdenek nehézséggel, valamint azokat is, akik 
különös allergiás reakciókat produkálnak.

Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund

Módosítás: 64
5. cikk (2) bekezdés c) pont

c) az élelmiszer eltarthatóságának vagy 
stabilitásának növelése vagy érzékszervi 
tulajdonságainak javítása, feltéve, hogy az 
élelmiszer jellege, állaga vagy minősége 
nem változik a fogyasztót félrevezető 
módon;

c) az élelmiszer eltarthatóságának vagy 
stabilitásának növelése vagy érzékszervi 
tulajdonságainak javítása, feltéve, hogy az 
élelmiszer jellege, állaga vagy minősége 
nem változik a fogyasztót félrevezető 
módon. Ez magában foglalná például a 
frissességet, a felhasznált összetevők
minőségét, a termék természetességét, 
valamint a gyümölcs- és zöldségtartalmat;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: David Martin, Åsa Westlund

Módosítás: 65
5. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) Az olyan védett ismeretek és 
információk kivételével, amelyek bizalmas 
kezelése célszerű, az élelmiszer-
adalékanyag jóváhagyása kifejezetten és 
átláthatóan az (1)–(3) bekezdésben 
megállapított kritériumokkal kapcsolatos 
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vizsgálatokra hivatkozik, továbbá kifejti a 
végleges határozat alapját.

Or. en

Indokolás

Ez növeli az adalékanyagok engedélyezésének nyíltságát és átláthatóságát azzal, hogy 
nyilvánosan ismerteti, hogy az engedélyezés miként felel meg a javaslatban megállapított 
feltételeknek.

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás: 66
5. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) Az olyan védett ismeretek és 
információk kivételével, amelyek bizalmas 
kezelése célszerű, az élelmiszer-
adalékanyag jóváhagyása kifejezetten és 
átláthatóan az (1)–(3) bekezdésben 
megállapított kritériumokkal kapcsolatos 
vizsgálatokra hivatkozik, továbbá kifejti a 
végleges határozat alapját.

Or. en

Indokolás

Ez növeli az adalékanyagok engedélyezésének nyíltságát és átláthatóságát azzal, hogy 
nyilvánosan ismerteti, hogy az engedélyezés miként felel meg a javaslatban megállapított 
feltételeknek.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 67
6. cikk, a) pont

a) a cukrot helyettesíti a csökkentett 
energiatartalmú élelmiszerek, a nem 
kariogén élelmiszerek és a hozzáadott cukor 
nélkül készült élelmiszerek előállításakor;

a) a cukrot helyettesíti a csökkentett 
energiatartalmú élelmiszerek, a nem 
kariogén élelmiszerek, a csökkentett
cukortartalmú élelmiszerek és a hozzáadott 
cukor nélkül készült élelmiszerek 
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előállításakor;

Or. en

Indokolás

1. Az „alacsony cukortartalmú” állítást lehetővé tevő, a tápanyag-összetételre és egészségre 
vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK rendelettel való összhang megteremtése.
2. A jogi egyértelműség megteremtése érdekében ebbe a jogszabályba be kell építeni a
csökkentett cukortartalmú élelmiszer fogalommeghatározását. 

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Bart Staes

Módosítás: 68
6. cikk b) pont

b) a cukor helyettesítése révén növeli az 
eltarthatóságot; 

törölve

Or. en

Indokolás

Az édesítőszerek felhasználásának fő célja nem az eltarthatóság növelése, és az nem tartozik 
az édesítőszerek I. mellékletben előírt fogalmának hatálya alá. Ha az eltarthatóság növelésére 
édesítőszereket használnak, úgy azokat az 5. cikk rendelkezéseinek megfelelően kell 
engedélyezni.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 69
6. cikk b) pont

b) a cukor helyettesítése révén növeli az 
eltarthatóságot;

b) növeli az eltarthatóságot;

Or. de

Indokolás

A cukrok édesítőszerekkel történő helyettesítése nem mindig növeli az eltarthatóságot.
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Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 70
6. cikk b) pont

b) a cukor helyettesítése révén növeli az 
eltarthatóságot;

b) növeli az eltarthatóságot;

Or. en

Indokolás

A cukrok édesítőszerekkel történő helyettesítése önmagában nem növeli az eltarthatóságot.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Bart Staes

Módosítás: 71
7. cikk

Az élelmiszer-adalékanyag akkor kerülhet 
fel a II. mellékletben található közösségi 
lista funkcionális osztályú színezékei közé, 
ha az 5. cikk (2) bekezdésében megállapított 
célok mellett az alábbi célok valamelyikét is 
szolgálja:

Az élelmiszer-adalékanyag akkor kerülhet 
fel a II. mellékletben található közösségi 
lista funkcionális osztályú színezékei közé, 
ha az 5. cikk (2) bekezdésében megállapított 
célok mellett azt a célt is szolgálja, hogy
visszaállítsa az élelmiszerek eredeti 
megjelenését, amelyek színét a feldolgozás, 
a tárolás, a csomagolás és a forgalmazás 
oly módon változtatta meg, hogy azok 
látványának vonzereje csökkenhetett,
anélkül azonban hogy a fogyasztókat 
félrevezetve azok azt higgyék, hogy az 
élelmiszer frissebb vagy hogy azt kevésbé 
intenzíven dolgozták fel, mint valójában.

a) visszaállítja az élelmiszerek eredeti 
megjelenését, amelyek színét a feldolgozás, 
a tárolás, a csomagolás és a forgalmazás 
oly módon változtatta meg, hogy azok 
látványának vonzereje csökkenhetett;
b) tetszetősebbé teszi az élelmiszerek 
megjelenését;
c) színt ad az egyébként színtelen 
élelmiszereknek. 
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Or. en

Indokolás

A színezékek felhasználása nem vezetheti félre a fogyasztókat azzal, hogy a „nem vonzó” 
élelmiszereket tetszetősebbekké teszi, azzal, hogy olyan hamis benyomást kelt, hogy bizonyos 
összetevőket használtak fel vagy azzal, hogy elhitetteti a fogyasztókkal, hogy egy erősen 
feldolgozott élelmiszer természetesebb vagy frissebb, mint ténylegesen. 

Módosítás, előterjesztette: Mojca Drčar Murko

Módosítás: 72
7. cikk b) és c) pont

b) tetszetősebbé teszi az élelmiszerek 
megjelenését;

b) tetszetősebbé teszi az élelmiszerek 
megjelenését, például elősegíti a 
meghatározott élelmiszerekkel általában 
társított ízek felismerését vagy színt adjon 
az egyébként színtelen élelmiszereknek.

c) színt ad az egyébként színtelen 
élelmiszereknek.

Or. en

Indokolás

A színezékekről szóló, meglévő irányelv abból a célból is megengedi a színezékek 
felhasználását, hogy elősegítse a meghatározott élelmiszerekkel általában társított ízek 
felismerését és színt adjon az egyébként színtelen élelmiszereknek. Ezt a rendelkezést a 
javasolt rendeletben is meg kell tartani.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 73
7. cikk, b) és c) pont

b) tetszetősebbé teszi az élelmiszerek 
megjelenését;

b) tetszetősebbé teszi az élelmiszerek 
megjelenését, például elősegíti a 
meghatározott élelmiszerekkel általában 
társított ízek felismerését vagy színt adjon 
az egyébként színtelen élelmiszereknek.

c) színt ad az egyébként színtelen 
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élelmiszereknek.

Or. en

Indokolás

A színezékekről szóló, meglévő irányelv abból a célból is megengedi a színezékek 
felhasználását, hogy elősegítse a meghatározott élelmiszerekkel általában társított ízek 
felismerését és színt adjon az egyébként színtelen élelmiszereknek. Ezt a rendelkezést a 
javasolt rendeletben is meg kell tartani. 

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 74
7. cikk b) és c) pont

b) tetszetősebbé teszi az élelmiszerek 
megjelenését;

b) tetszetősebbé teszi az élelmiszerek 
megjelenését, például elősegíti a 
meghatározott élelmiszerekkel általában 
társított ízek felismerését vagy színt adjon 
az egyébként színtelen élelmiszereknek.

c) színt ad az egyébként színtelen 
élelmiszereknek.

Or. en

Indokolás

A színezékekről szóló, meglévő irányelv abból a célból is megengedi a színezékek
felhasználását, hogy elősegítse a meghatározott élelmiszerekkel általában társított ízek 
felismerését és színt adjon az egyébként színtelen élelmiszereknek. Nagyon fontos, hogy ezt a 
rendelkezést a javasolt rendelet is megtartsa.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Bart Staes

Módosítás: 75
7a. cikk (új)

7a. cikk
Az ízfokozókra vonatkozó különös feltételek
Élelmiszer-adalékanyag ízfokozóként csak 
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akkor engedélyezhető, ha: 
a) a technológiai szükségesség 
egyértelműen bizonyított és a kívánt hatás 
fűszerek felhasználásával nem érhető el;
b) nem vezeti félre a fogyasztót oly módon, 
hogy azt higgyék, hogy az élelmiszer ízének 
elérésére fűszereket használtak.

Or. en

Indokolás

Az ízfokozók használata nem vezetheti félre a fogyasztót. Nem szabad megengedni a
(drágább) fűszerek feldolgozott élelmiszerekben meglévő mennyiségének csökkentését. 

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 76
8. cikk (1) bekezdés

(1) Az élelmiszer-adalékanyagok elsődleges 
technológiai funkciójuk alapján kerülnek be 
az I. melléklet funkcionális osztályainak 
valamelyikébe. 

(1) Az élelmiszer-adalékanyagok elsődleges 
funkciójuk alapján kerülnek be az I. 
melléklet funkcionális osztályainak 
valamelyikébe, és csak e funkció 
vonatkozásában használhatók fel.

Az élelmiszer-adalékanyag egyik 
funkcionális osztályba sorolása nem zárja 
ki, hogy több funkcióra is használják.

Or. de

Indokolás

Az adalékanyagok és felhasználási céljuk közötti, a 95/2/EK irányelvben meghatározott 
kapcsolatot a visszaélések és a jogi bizonytalanság elkerülése érdekében fel kell tüntetni az új 
rendeletben. Ezen túlmenően a „technológiai” kifejezés itt csupán félrevezető.

Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund

Módosítás: 77
8. cikk (2) bekezdés
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(2) Szükség esetén, ha a tudományos vagy 
technológiai fejlődés úgy kívánja, az I. 
melléklet a 28. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően további 
funkcionális osztályokkal egészülhet ki. 

(2) Szükség esetén, ha a tudományos vagy 
technológiai fejlődés úgy kívánja, az I. 
melléklet további funkcionális osztályokkal 
egészülhet ki. 

Or. en

Indokolás

E módosításra azért van szükség, hogy az együttdöntés hatálya alá tartozzon az e rendelet 
mellékleteinek bármely módosítása.

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 78
9. cikk (2) bekezdés a) és b) pont

a) az élelmiszer-adalékanyag neve és E-
száma (ha van ilyen);

a) az élelmiszer-adalékanyag neve, az
adalékanyag-csoport és az E-szám (ha van 
ilyen);

b) azok az élelmiszerek, amelyekhez az 
élelmiszer-adalékanyag hozzáadható;

b) azok az élelmiszerek és/vagy élelmiszer-
adalékanyagok és/vagy élelmiszeripari 
enzimek és/vagy élelmiszer-aromaanyagok, 
amelyekhez az élelmiszer-adalékanyag 
hozzáadható;

Or. en

Indokolás

A 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja: a közösségi listát ki kell egészíteni a listában szereplő 
adalékanyagokra vonatkozó információk tekintetében az adalékanyag nevével, az
adalékanyag-csoporttal és az E-számmal.
A 9. cikk (2) bekezdésének b) pontja: az összhang miatti helyesbítés, mivel a 9. cikk (2) 
bekezdése a II. mellékletben (élelmiszerekben használható élelmiszer-adalékanyagok), 
valamint a III. mellékletben (élelmiszer-adalékanyagokban és élelmiszeripari enzimekben 
használható élelmiszer-adalékanyagok) szereplő adalékanyagokra vonatkozik.

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 79
9. cikk (2) bekezdés da) pont (új)
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da) a többi élelmiszer-adalékanyag, amely 
nem használható az élelmiszer-
adalékanyaggal együtt;

Or. en

Indokolás

Néhány adalékanyag kölcsönhatásba lépve egymással új vegyületet hoznak létre, amely eltérő 
tulajdonságokkal rendelkezik és eltérő hatásokat okoz az emberi egészségre vagy a 
környezetre, mint a két összetevő anyag. Ha ez káros vagy toxikus hatást okoz, az élelmiszer-
adalékanyagok kombinációját a mellékletekben fel kell tüntetni.

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 80
10. cikk (2) bekezdés

(2) Adott esetben nem kell meghatározni az 
élelmiszer-adalékanyag maximális mértékét 
(quantum satis). Ebben az esetben az 
élelmiszer-adalékanyagot a jó gyártási 
gyakorlatnak megfelelően, a kívánt hatás 
eléréséhez szükséges mennyiségben kell 
alkalmazni, és azzal a feltétellel, hogy 
használata nem vezeti félre a fogyasztót.

(2) Adott esetben nem kell meghatározni az 
élelmiszer-adalékanyag maximális mértékét 
(quantum satis). Ebben az esetben az 
élelmiszer-adalékanyagot a 3. cikk (2) 
bekezdésének gb) pontjában szereplő 
fogalommeghatározással összhangban kell 
alkalmazni

Or. en

Indokolás

Lásd a 3. cikk (2) bekezdésében szereplő fogalommeghatározások vonatkozásában tett 
megjegyzéseket. Ennek a cikknek kereszthivatkozást kell tartalmaznia az élelmiszer-
adalékanyag maximális mértékére (quantum satis) vonatkozó fogalommeghatározásra, és a 
cikket ennek megfelelően kell módosítani.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 81
10. cikk (3) bekezdés

3. Az élelmiszer-adalékanyagok II. 
mellékletben megállapított maximális 

3. Az élelmiszer-adalékanyagok II. 
mellékletben megállapított maximális 
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használati mértéke – ha csak másképp nem 
jelzik – a felhasználási javaslatnak 
megfelelően elkészített, fogyasztásra kész 
élelmiszerekre vonatkozik.

használati mértéke – ha csak másképp nem 
jelzik – a felhasználási javaslatnak 
megfelelően elkészített, fogyasztásra kész 
élelmiszerekre – beleértve adott esetben a 
hígított állapotot – vonatkozik.

Or. de

Indokolás

Oldott élelmiszer-adalékanyagokat is használnak a gyártásban, és azokat figyelembe kell 
venni.

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 82
11. cikk

Az 1829/2003/EK rendelet hatálya alá 
tartozó élelmiszer-adalékanyag csak akkor
kerülhet fel az e rendelet II. és III. 
mellékletében található közösségi listákra, 
ha az 1829/2003/EK rendelet 7. cikkének 
megfelelően engedélyezték.

A 4. cikk (1) és (2) bekezdésének sérelme 
nélkül az 1829/2003/EK rendelet hatálya alá 
tartozó élelmiszer-adalékanyag csak akkor
hozható forgalomba és használható fel 
élelmiszerekben, ha arra kiterjed egy, az 
1829/2003/EK rendelet szerinti engedély.

Or. en

Indokolás

Közismert, hogy az 1829/2003/EK rendelet értelmében elfogadnák a genetikai módosításból 
származó élelmiszerek és élelmiszer-összetevők engedélyezésére vonatkozó „one-door-one-
key” eljárást. Úgy tűnik, hogy az a követelmény, hogy a genetikai módosításból származó 
élelmiszer-adalékanyagokat az 1829/2003/EK rendelettel összhangban azelőtt kell 
engedélyezni, hogy azokat az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, javasolt rendelet II. és III. 
mellékletébe történő felvétele tekintetében értékelnék, ellentmond e megközelítésnek és azt 
eredményezheti, hogy az adalékanyagot két külön engedélyezési eljárásnak kell alávetni. Ez 
túlságosan bürokratikus lenne és késedelmekhez vezethetne.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Bart Staes

Módosítás: 83
11. cikk



PE 386.367v01-00 32/62 AM\656334HU.doc

külső fordítás

HU

Az 1829/2003/EK rendelet hatálya alá 
tartozó élelmiszer-adalékanyag csak akkor 
kerülhet fel az e rendelet II. és III. 
mellékletében található közösségi listákra, 
ha az 1829/2003/EK rendelet 7. cikkének 
megfelelően engedélyezték. 

A GMO-kból, azokkal vagy azok által 
előállított vagy az 1829/2003/EK rendelet 
hatálya alá tartozó élelmiszer-adalékanyag 
csak akkor kerülhet fel az e rendelet II. és 
III. mellékletében található közösségi 
listákra, ha az 1829/2003/EK rendelet 7. 
cikkének megfelelően engedélyezték. 
Azokat egyértelműen fel kell címkézni, 
feltüntetve a „GMO-kkal előállított” vagy 
„GMO-kból előállított” szavakat a név vagy 
az E-szám mellett.

Or. en

Indokolás

A géntechnológiával módosított szervezetekből vagy mikroorganizmusokból, illetve azokkal 
készült élelmiszer-adalékanyagokat a fogyasztók választási szabadságának garantálása 
érdekében egyértelműen ilyenként kell felcímkézni.

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 84
11. cikk

Az 1829/2003/EK rendelet hatálya alá 
tartozó élelmiszer-adalékanyag csak akkor 
kerülhet fel az e rendelet II. és III. 
mellékletében található közösségi listákra,
ha az 1829/2003/EK rendelet 7. cikkének 
megfelelően engedélyezték

A 4. cikk (1) és (2) bekezdésének sérelme 
nélkül az 1829/2003/EK rendelet hatálya alá 
tartozó élelmiszer-adalékanyag csak akkor 
hozható forgalomba és csak akkor 
használható fel élelmiszerekben, ha arra 
kiterjed egy, az 1829/2003/EK rendelet 
szerinti engedély.

Or. en

Indokolás

Közismert, hogy az 1829/2003/EK rendelet értelmében elfogadnák a genetikai módosításból 
származó élelmiszerek és élelmiszer-összetevők engedélyezésére vonatkozó „one-door-one-
key” eljárást. Úgy tűnik, hogy az a követelmény, hogy a genetikai módosításból származó 
élelmiszer-adalékanyagokat az 1829/2003/EK rendelettel összhangban azelőtt kell 
engedélyezni, hogy azokat az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, javasolt rendelet II. és III. 
mellékletébe történő felvétele tekintetében értékelnék, ellentmond e megközelítésnek és azt 
eredményezheti, hogy az adalékanyagot két külön engedélyezési eljárásnak kell alávetni. Ez 



AM\656334HU.doc 33/62 PE 386.367v01-00

külső fordítás

HU

túlságosan bürokratikus lenne és késedelmekhez vezethetne.
Biztosítani kell egy, a genetikai módosításból származó élelmiszer-adalékanyagok 
engedélyezésére vonatkozó, korszerű eljárást az 1829/2003/EK rendelet értelmében tervezett 
„one-door-one-key” megközelítéssel összhangban, azaz, hogy amikor mind az 1829/2003/EK 
rendelet szerinti, mind pedig az e rendelet szerinti engedélyezésre irányuló értékelés 
szükséges, azokat egyszerre, egyetlen EFSA-értékelés keretében végzik el, ahelyett hogy két 
különálló engedélyezési eljárást folytatnának.

Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund

Módosítás: 85
13. cikk

Az élelmiszer-adalékanyagok csak akkor 
használhatók feldolgozatlan 
élelmiszerekben, ha arról a II. melléklet 
kifejezetten rendelkezik.     

Az élelmiszer-adalékanyagok csak akkor 
használhatók feldolgozatlan 
élelmiszerekben, ha arról a II. melléklet 
kifejezetten rendelkezik. Feldolgozatlan 
élelmiszerekben nem használhatók fel 
adalékanyagok annak érdekében, hogy 
tetszetősebbé váljon az élelmiszerek 
megjelenése vagy hogy bármilyen módon 
megtévessze a fogyasztót azok frissessége 
vagy tápértéke vonatkozásában.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Bart Staes

Módosítás: 86
14. cikk

A színezékek és édesítőszerek csak akkor 
használhatók a csecsemőknek és 
kisgyermekeknek szánt, 89/398/EGK 
irányelv szerinti élelmiszerekben – beleértve 
a csecsemők és kisgyermekek speciális 
gyógyászati célokra szánt diétás 
élelmiszereit is –, ha arról e rendelet II. 
melléklete kifejezetten rendelkezik
Színezékek és édesítőszerek.

A színezékek és édesítőszerek csak akkor 
használhatók a csecsemőknek és a 12 évnél 
fiatalabb kisgyermekeknek szánt, valamint 
a 89/398/EGK irányelv hatálya alá tartozó 
élelmiszerekben – beleértve a csecsemők és 
kisgyermekek speciális gyógyászati célokra 
szánt diétás élelmiszereit is –, ha arról e 
rendelet II. melléklete kifejezetten 
rendelkezik.

Színezékek nem használhatók fel a 
kifejezetten gyermekek számára értékesített 
élelmiszerek esetében. 
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Or. en

Indokolás

A gyermekeket könnyebben megtéveszthetik a színezékeket és édesítőszereket tartalmazó 
élelmiszerek. Ezt – az 5. cikkben meghatározott kritériumoknak megfelelően – figyelembe kell 
venni az ilyen adalékanyagok engedélyezésekor.

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 87
16. cikk (1) bekezdés b) pont

b) aromaanyagot tartalmazó élelmiszer, 
amennyiben az élelmiszer-adalékanyag:

b) élelmiszer-adalékanyagot, 
élelmiszeripari enzimet vagy aromaanyagot 
tartalmazó élelmiszer, amennyiben az 
élelmiszer-adalékanyag:

i. e rendeletnek megfelelően engedélyezett 
az aromaanyagban;

i. e rendeletnek megfelelően engedélyezett 
az élelmiszer-adalékanyagban, 
élelmiszeripari enzimben vagy 
aromaanyagban;

ii. az aromaanyagon keresztül, átvitellel 
került az élelmiszerbe;

ii. az élelmiszer-adalékanyagon, 
élelmiszeripari enzimen vagy aromaanyagon 
keresztül, átvitellel került az élelmiszerbe;

iii. nem rendelkezik technológiai funkcióval 
a végső élelmiszerben;

iii. nem rendelkezik technológiai funkcióval 
a végső élelmiszerben;

Or. en

Indokolás

A 16. cikk (1) bekezdése b) pontjának tartalmaznia kell az adalékanyagokban és enzimekben 
(és aromás anyagokban) használt adalékanyagokat is. 

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 88
16. cikk (4) bekezdés

(4) Az (1) bekezdés sérelme nélkül az 
intenzív édesítőszer felhasználható a 
hozzáadott cukor nélkül készült összetett 

(4) Az (1) bekezdés sérelme nélkül 
édesítőszer csak a hozzáadott cukor nélkül 
készült összetett élelmiszerekben, a 
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élelmiszerekben, a csökkentett 
energiatartalmú összetett élelmiszerekben, 
az alacsony kalóriatartalmú étrendhez szánt 
összetett diétás élelmiszerekben és a hosszan 
eltartható összetett élelmiszerekben, feltéve, 
hogy az intenzív édesítőszer engedélyezett 
az összetett élelmiszer valamelyik 
összetevőjében.

csökkentett energiatartalmú összetett 
élelmiszerekben, az alacsony kalóriatartalmú 
étrendhez szánt összetett diétás 
élelmiszerekben és a hosszan eltartható 
összetett élelmiszerekben használható fel, 
feltéve, hogy az édesítőszer engedélyezett az 
összetett élelmiszer valamelyik 
összetevőjében.

Or. en

Indokolás

A 16. cikk (1) bekezdése adalékanyagok meghatározott jelenlétét különös feltételek mellett 
teszi lehetővé az átvitel elve alapján. Az édesítőszerek vonatkozásában az átvitel elve még 
különösebb feltételekre korlátozódik, amint azt a 16. cikk (4) bekezdése kimondja (és amint
azt jelenleg az élelmiszerekben felhasználandó édesítőszerekről szóló 94/35/EK irányelv 2a. 
cikke megállapítja). 
Mindazonáltal az egyértelművé tétel céljából, továbbá a javasolt rendelkezés értelmezésével 
kapcsolatos bármiféle eltérések elkerülése érdekében a 16. cikk (4) bekezdését a „csak”
szóval kell kiegészíteni.

Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund

Módosítás: 89
17. cikk, bevezetés

Szükség esetén, a 28. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően dönthető el, 
hogy:

Szükség esetén, a 28. cikk (2a)
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárásnak megfelelően 
dönthető el, hogy:

Or. en

Indokolás

Erre a módosításra a szövegnek az új komitológiai határozat rendelkezéseihez való 
hozzáigazítása érdekében van szükség.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 90
19. cikk
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A nem a végfogyasztónak történő 
értékesítésre szánt élelmiszer-adalékanyagok 

címkézése

A nem a végfogyasztónak történő 
értékesítésre szánt élelmiszer-adalékanyagok 

és élelmiszeradalékanyag-készítmények
vonatkozásában nyújtandó információk

A nem a végfogyasztónak történő 
értékesítésre szánt élelmiszer-adalékanyagok 
– akár egyesével, akár egymással és/vagy a 
2000/13/EK irányelv 6. cikkének (4) 
bekezdése szerinti összetevőkkel kombinálva
értékesítik – csak akkor hozhatók 
forgalomba, ha a csomagoláson vagy 
tárolóeszközön jól látható, könnyen 
olvasható és letörölhetetlen formában 
feltüntetik az e rendelet 20-23. cikkében 
előírt információkat.

(1) Az európai uniós jogszabályokban előírt 
egyéb címkézési követelmények vagy a súly 
és mérték vonatkozásában, illetve a 
veszélyes anyagok és készítmények 
kiszerelésére, osztályozására, 
csomagolására és címkézésére, vagy az 
ilyen anyagok szállítására alkalmazandó, 
részletesebb, vagy tágabb alkalmazási körű 
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási 
rendelkezések sérelme nélkül, a nem a 
végfogyasztónak történő értékesítésre szánt, 
az alábbi módokon értékesített élelmiszer-
adalékanyagok és élelmiszeradalékanyag-
készítmények:
- egyesével vagy
- egymással kombinálva 

csak az e cikk rendelkezéseinek való 
megfelelés esetén hozhatók forgalomba

(2) A csomagolásnak vagy a 
tárolóeszközöknek vagy – ömlesztett 
szállítás esetén – a kísérő 
dokumentumoknak a következő 
információkat kell tartalmazniuk azon
élelmiszer-adalékanyagok tekintetében, 
amelyeket arra szánnak, hogy funkciójuk 
legyen abban az élelmiszerben, amelyben 
azokat felhasználják:

a) a nevét és az e rendeletben megállapított 
E-számát; vagy
b) az a) pontban említett név és/vagy E-
szám hiányában az élelmiszer-adalékanyag 
ismertetését, megfelelő pontossággal ahhoz, 
hogy megkülönböztethető legyen azoktól a 
termékektől, amelyekkel összekeverhető. 
Ha az élelmiszer-adalékanyagokat vagy 
élelmiszeradalékanyag-készítményeket 
egymással kombinálva értékesítik, az a) 
vagy b) pontban előírt információkat 
minden egyes élelmiszer-adalékanyaggal 
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kapcsolatban fel kell tüntetni, a termék 
teljes tömegéhez viszonyított tömegük 
százalékos arányának csökkenő 
sorrendjében.
(3) Ezen túlmenően a következő 
információkat fel kell tüntetni vagy a 
csomagoláson vagy a tárolóeszközön vagy a 
termékre vonatkozó azon 
dokumentumokban, amelyeket 
áruszállításkor vagy azelőtt kell átadni:
a) arra vonatkozó jelzés, hogy a termék 
alkalmas emberi fogyasztásra és/vagy 
élelmiszerben történő felhasználásra, vagy 
hogy élelmiszer-adalékanyagként 
felhasználható;
b) a gyártó, a csomagoló vagy a Közösségen 
belül letelepedett értékesítő neve vagy 
cégneve és címe;
c) az árutételt vagy a szállítmányt azonosító 
jelzés;
d) a tárolás és a felhasználás különleges 
feltételei;
e) a felhasználási utasítások, ha ezek 
elhagyása nem biztosítaná az adalékanyag 
megfelelő felhasználását;
f) adott esetben elegendő információ az 
élelmiszer-adalékanyag vagy 
élelmiszeradalékanyag-készítmény 
összetételéről, hogy a felhasználó 
biztosíthassa az élelmiszerekben való 
jelenlétükre vonatkozó mennyiségi 
korlátozásoknak való megfelelést; 
amennyiben ugyanaz a mennyiségi 
korlátozás vonatkozik az önmagukban vagy 
kombináltan használt összetevők egy 
csoportjára, akkor az együttes 
százalékarány egyetlen számmal is 
megadható; a mennyiségi korlátozást 
számszerűen vagy a quantum satis elv 
alapján kell kifejezni;
g) a nettó mennyiség;
h) elegendő információ ahhoz, hogy 
lehetővé váljon a fogyasztó számára a 
2000/13/EK irányelvnek – különösen az 
allergének címkézésére vonatkozó 
rendelkezéseknek – való megfelelés.
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(4) Az e cikkben előírt információkat csak a 
szállítmányra vonatkozó azon 
dokumentumokban kell feltüntetni, 
amelyeket áruszállításkor vagy azelőtt kell 
átadni, feltéve hogy az „élelmiszerek 
előállítására, és nem kiskereskedelmi 
forgalmazásra” megjelölés a kérdéses 
termék csomagolásának vagy 
tárolóeszközének jól látható részén 
szerepel.
(5) Az e cikkben előírt információkat a 
vásárlók számára könnyen érthető nyelven 
kell megadni. Saját területén a forgalmazás 
szerinti tagállam a Szerződésnek 
megfelelően előírhatja, hogy a címkén 
szereplő információkat – kérésre – a 
Közösség egy vagy több, a tagállam által 
kiválasztott hivatalos nyelvén tüntessék fel. 
Ez nem zárja ki a címkén szereplő 
információk több nyelven történő 
feltüntetését. 

Or. en

Indokolás

Az egyértelművé tétel és a vállalkozások közötti címkézések működőképessége érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Bogusław Sonik

Módosítás: 91
19. cikk

A nem a végfogyasztónak történő 
értékesítésre szánt élelmiszer-adalékanyagok 

címkézése

A nem a végfogyasztónak történő 
értékesítésre szánt élelmiszer-adalékanyagok 

vonatkozásában nyújtandó információk
A nem a végfogyasztónak történő 
értékesítésre szánt élelmiszer-adalékanyagok 
– akár egyesével, akár egymással és/vagy a 
2000/13/EK irányelv 6. cikkének (4) 
bekezdése szerinti összetevőkkel kombinálva
értékesítik – csak akkor hozhatók 
forgalomba, ha a csomagoláson vagy 
tárolóeszközön jól látható, könnyen 
olvasható és letörölhetetlen formában 

(1) A közösségi jogszabályokban előírt 
egyéb élelmiszercímkézési követelmények 
sérelme nélkül, a nem a végfogyasztónak 
történő értékesítésre szánt, az alábbi 
módokon értékesített élelmiszer-
adalékanyagok: 
- egyesével,
- egymással kombinálva vagy
- tárolhatósági időtartamuk 
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feltüntetik az e rendelet 20-23. cikkében 
előírt információkat.

meghosszabbítására és az értékesítés, a 
szabványosítás, a hígítás, az oldódás vagy 
élelmiszerekhez történő hozzáadás céljából 
használt egyéb anyagokkal vagy élelmiszer-
összetevőkkel kombinálva,
csak az e cikk rendelkezéseinek való 
megfelelés esetén hozhatók forgalomba.
(2) A csomagolásnak vagy a 
tárolóeszközöknek vagy – ömlesztett 
szállítás esetén – a kísérő 
dokumentumoknak a következő 
információkat kell tartalmazniuk: 
a) az élelmiszerben betöltendő funkciójuk, 
i. az összetevő nevét vagy az e rendeletben 
megállapított E-számát, vagy
ii. az i. alpontban említett név vagy E-szám 
hiányában az élelmiszer-adalékanyag 
ismertetését, megfelelő pontossággal ahhoz, 
hogy megkülönböztethető legyen azoktól a 
termékektől, amelyekkel összekeverhető; 
b) a nettó mennyiség; 
c) az árutételt vagy a szállítmányt azonosító 
jelzés; 
d) a tárolás és a felhasználás bármely 
különleges feltétele; 
e) a minimális felhasználhatósági 
időtartam. 
(3) Ezen túlmenően a következő 
információkat fel kell tüntetni vagy a 
csomagoláson vagy a tárolóeszközön vagy a 
termékre vonatkozó azon 
dokumentumokban, amelyeket 
áruszállításkor vagy azelőtt kell átadni: 
a) a gyártó, a csomagoló vagy a Közösségen 
belül letelepedett értékesítő neve vagy 
cégneve és címe; 
b) a felhasználási utasítások, ha ezek 
elhagyása nem biztosítaná az adalékanyag 
megfelelő felhasználását;
c) arra vonatkozó jelzés, hogy a termék 
alkalmas emberi fogyasztásra vagy 
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élelmiszer-adalékanyagként 
felhasználható;
d) a mennyiségi korlátozás hatálya alá 
tartozó minden egyes összetevő százalékos 
jelenléte az élelmiszerben vagy megfelelő 
információ az összetételről, hogy a 
fogyasztó biztosíthassa a közösségi 
rendelkezéseknek – vagy azok hiányában a 
vonatkozó élelmiszerre alkalmazandó 
nemzeti rendelkezéseknek – való 
megfelelést. Amennyiben ugyanaz a 
mennyiségi korlátozás vonatkozik az 
önmagukban vagy kombináltan használt 
összetevők egy csoportjára, akkor az 
együttes százalékarány egyetlen számmal is 
megadható. A mennyiségi korlátozást 
számszerűen vagy a quantum satis elv 
alapján kell kifejezni; 
e) elegendő információ ahhoz, hogy 
lehetővé váljon a fogyasztó számára a 
2000/13/EK irányelvnek – különösen az 
allergének címkézésére vonatkozó 
rendelkezéseknek – való megfelelés; 
f) ha az élelmiszer-adalékanyagokat 
egyesével vagy egymással kombinálva 
értékesítik, a (2) bekezdés a) pontjának i. 
vagy ii. alpontjában előírt információkat 
minden egyes élelmiszer-adalékanyaggal 
kapcsolatban fel kell tüntetni, a termék 
teljes tömegéhez viszonyított tömegük 
százalékos arányának csökkenő 
sorrendjében. 

Or. pl

Indokolás

A nem a végfogyasztó részére történő értékesítésre szánt élelmiszer-adalékanyagok 
címkézésére vonatkozó rendelkezéseket egyszerűsíteni kell. A jogalkotási javaslatban nem 
mindig egyértelmű, hogy a 19–23. cikk szerinti információs követelményeket egyenként, 
csökkenő sorrendben vagy pedig együttesen, egy átfogó lista formájában kell-e megadni. A
19–23. cikket össze kell vonni és egyértelműbb módon kell megfogalmazni. Ezen túlmenően a
22. cikk új követelményeket állapít meg a más élelmiszer-összetevőkkel kombinált élelmiszer-
adalékanyagok címkézésére vonatkozóan. Az ilyen, nem a végfogyasztó részére történő 
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értékesítésre szánt élelmiszer-adalékanyagokat nem szabad az élelmiszer-összetevők 
címkézésével kapcsolatos rendelkezések alá bevonni. A fogyasztásra kész élelmiszerek
címkézése esetében megkövetelt alapvető információkat rendesen a kísérő dokumentumokban 
– leírásokként – adják meg. A 22. cikket ezért el kell hagyni. A lehető legcsekélyebb 
mértékben szabad lehetővé tenni, hogy a 22. cikk értelmében megkövetelt információkat csak 
a kísérő dokumentumokban adják meg (a 21. cikkel összhangban).

Módosítás, előterjesztette: Bogusław Sonik

Módosítás: 92
20. cikk

A cikket törölték

Or. pl

Indokolás

Lásd a 19. cikk módosításához fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 93
20. cikk

A cikket törölték

Or. en

Indokolás

Lásd a 19. cikk módosításához fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 94
20. cikk (1) bekezdés

(1) Ha a nem a végfogyasztónak történő 
értékesítésre szánt élelmiszer-
adalékanyagokat egyesével vagy egymással 
kombinálva értékesítik, a csomagoláson 
vagy tárolóeszközön az alábbi 

(1) Ha a nem a végfogyasztónak történő 
értékesítésre szánt élelmiszer-
adalékanyagokat egyesével vagy egymással 
kombinálva értékesítik, a csomagoláson 
vagy tárolóeszközön fel kell tüntetni az 
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információkat kell feltüntetni az élelmiszer-
adalékanyaggal kapcsolatban:

egyes adalékanyagok nevét és/vagy az e 
rendeletben megállapított E-számát.

a) a nevét és az e rendeletben megállapított 
E-számát; vagy
b) az a) pontban említett név és/vagy E-
szám hiányában az élelmiszer-adalékanyag 
ismertetését, megfelelő pontossággal ahhoz, 
hogy megkülönböztethető legyen azoktól a 
termékektől, amelyekkel összekeverhető.

Or. en

Indokolás

Az adalékanyagok címkézésének tartalmazniuk kell az adalékanyag egyedi nevét annak 
biztosítása érdekében, hogy egy meghatározott adalékanyaggal súlyosan veszélyeztetett 
fogyasztók egyértelműen azonosíthassák, hogy az jelen van-e a termékben. Ha az ilyen jellegű 
címkézés esetén megengedett, hogy az ne legyen egyértelmű, akkor a fogyasztók esetleg nem 
szerezhetnek tudomást a kockázatokról és súlyos, hátrányos egészségügyi hatásokkal 
szembesülhetnek.

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 95
20. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) Amennyiben az élelmiszer-
adalékanyag felhasználási feltételeinek 
megváltoztatása növeli annak toxicitását, a 
csomagoláson vagy a tárolóeszközön fel 
kell tüntetni az ilyen feltételek 
megváltoztatását leíró figyelmeztetést.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók egészségét az adalékanyag felhasználási feltételei hátrányosan érinthetik. A 
hőmérséklet megváltoztatása például egy anyagot toxikusabbá tehet. Erre az aszpartám az 
egyik példa: tanulmányok kimutatták, hogy melegítése során különböző anyagokra bomlik, 
amelyek némelyike (például a metanol) toxikus.
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Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 96
21. cikk

A cikket törölték

Or. en

Indokolás

Lásd a 19. cikk módosításához fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Bogusław Sonik

Módosítás: 97
21. cikk

A cikket törölték

Or. en

Indokolás

Lásd a 19. cikk módosításához fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Bogusław Sonik

Módosítás: 98
22. cikk

A cikket törölték

Or. en

Indokolás

Lásd a 19. cikk módosításához fűzött indokolást.
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Módosítás, előterjesztette: Bogusław Sonik

Módosítás: 99
23. cikk

A cikket törölték

Or. en

Indokolás

Lásd a 19. cikk módosításához fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Bart Staes

Módosítás: 100
23. cikk (1) bekezdés c) pont

c) a felhasználási utasítások, ha ezek 
elhagyása nem biztosítaná az adalékanyag 
megfelelő felhasználását;

c) a felhasználási utasítások, ha ezek 
elhagyása akadályozná az adalékanyag 
megfelelő felhasználását;

Or. en

Indokolás

A felhasználási utasításokra vonatkozó követelménynek egyértelműbbnek kell lennie.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 101
23. cikk (1) bekezdés ha) pont (új)

ha) a minimális minőségmegőrzési idő

Or. de

Indokolás

A lejárati időt nem csak a végfogyasztó részére történő értékesítés helyén kell feltüntetni, 
hanem – a fogyasztók és a felhasználók legteljesebb védelme érdekében – általánosságban is. 
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Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 102
23. cikk (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az (1) 
bekezdés c)-f) és h) pontjában előírt 
információkat csak a szállítmányra 
vonatkozó azon dokumentumokban kell 
feltüntetni, amelyeket áruszállításkor vagy 
azelőtt kell átadni, feltéve hogy az 
„élelmiszerek előállítására, és nem 
kiskereskedelmi forgalmazásra” megjelölés 
a kérdéses termék csomagolásának vagy 
tárolóeszközének jól látható részén szerepel.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az (1) 
bekezdés c)-f) és ha) pontjában előírt 
információkat csak a szállítmányra 
vonatkozó azon dokumentumokban kell 
feltüntetni, amelyeket áruszállításkor vagy 
azelőtt kell átadni, feltéve hogy az 
„élelmiszerek előállítására, és nem 
kiskereskedelmi forgalmazásra” megjelölés 
a kérdéses termék csomagolásának vagy 
tárolóeszközének jól látható részén szerepel.

Or. de

Indokolás

A módosítás az 1. bekezdés módosítása miatt vált szükségessé. 

Módosítás, előterjesztette: David Martin, Åsa Westlund

Módosítás: 103
23. cikk (2) bekezdés a (új)

(2a) A 19–22. cikkben szereplő címkézési és 
információs követelményektől, valamint e
cikk (1) bekezdésétől eltérve az ömlesztett 
szállítások esetében valamennyi információ 
azokon a kísérőokmányokon is 
feltüntethető, amelyeket áruszállításkor 
vagy azelőtt kell átadni.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi javaslat nem veszi figyelembe az adalékanyagok tartályokban történő ipari 
szállítását, amely esetében az információs követelmények eltérnek a csomagolásra és a 
tárolóeszközre vonatkozóktól.
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Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás: 104
23. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A 19–22. cikkben szereplő címkézési és 
információs követelményektől, valamint e 
cikk (1) bekezdésétől eltérve az ömlesztett 
szállítások esetében valamennyi információ 
azokon a kísérőokmányokon is 
feltüntethető, amelyeket áruszállításkor 
vagy azelőtt kell átadni.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi javaslat nem veszi figyelembe az adalékanyagok tartályokban történő ipari 
szállítását, amely esetében az információs követelmények eltérnek a csomagolásra és a 
tárolóeszközre vonatkozóktól.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 105
24. cikk (1) bekezdés, bevezetés

(1) A 2000/13/EK irányelv sérelme nélkül a 
végfogyasztónak történő értékesítésre szánt 
élelmiszer-adalékanyagok csak akkor 
hozhatók forgalomba, ha a csomagoláson jól 
látható, könnyen olvasható és 
letörölhetetlen formában feltüntetik az 
alábbi információkat.

(1) A 2000/13/EK irányelv sérelme nélkül a 
végfogyasztónak történő értékesítésre szánt 
élelmiszer-adalékanyagok csak akkor 
hozhatók forgalomba, ha a csomagoláson 
feltüntetik az alábbi információkat.

Or. de

Indokolás

A követelmények nem egyértelműek. A címkézésről szóló irányelv rendelkezéseinek értéke a 
múltban bebizonyosodott, és azok nem követelnek meg semmilyen további, bürokratikus 
kiegészítést.
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Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 106
24. cikk (1) bekezdés, a) pont

a) az élelmiszer-adalékanyag neve; a név az 
adott élelmiszer-adalékanyagra 
alkalmazandó közösségi rendelkezésékben 
megállapított névből és az E-számból épül 
fel;

a) az élelmiszer-adalékanyag neve; a név az 
adott élelmiszer-adalékanyagra 
alkalmazandó közösségi rendelkezésékben 
megállapított névből vagy az E-számból épül 
fel;

Or. en

Indokolás

Az élelmiszerek címkézéséről szóló 2000/13/EK irányelv 6. cikke kimondja, hogy a II. 
mellékletben (élelmiszer-adalékanyagok, az édesítőszereket is ideértve) felsorolt kategóriák 
valamelyikéhez tartozó összetevőket „az adott kategória nevével kell feltüntetni, kiegészítve 
azok saját nevével, vagy EK-számával”. Az összhang és a jogbiztonság megteremtése, 
valamint a fogyasztók megtévesztésének elkerülése érdekében ennek a jogszabálynak 
összhangban kell lennie az élelmiszerek címkézéséről szóló irányelv rendelkezéseivel. 

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Bart Staes

Módosítás: 107
24. cikk (3) bekezdés

(3) A poliolokat és/vagy aszpartámot 
és/vagy aszpartám-aceszulfámsót tartalmazó 
asztali édesítőszer címkézésén a következő 
figyelmeztető feliratnak kell szerepelnie:

(3) A poliolokat és/vagy aszpartámot 
és/vagy aszpartám-aceszulfámsót tartalmazó 
asztali édesítőszer és egyéb élelmiszerek
címkézésén a következő figyelmeztető 
feliratnak kell szerepelnie:

a) poliolok: „nagyobb mennyiségű
fogyasztása hashajtó hatású”;

a) poliolok: „fogyasztása hashajtó hatású”;

b) aszpartám/aszpertám-aceszulfámsó: 
„fenil-alaninforrást tartalmaz”.

b) aszpartám/aszpertám-aceszulfámsó: 
„fenil-alaninforrást tartalmaz”.

Or. en

Indokolás

A címkézési követelményeket valamennyi poliol- és aszpartámforrásra ki kell terjeszteni. A 
„nagyobb mennyiségű” szavak a figyelmeztetés figyelmen kívül hagyására ösztönöznék a 
fogyasztókat. 
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Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Bart Staes

Módosítás: 108
24. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) Az azo-színezékeket tartalmazó 
élelmiszerek címkézésén a következő 
figyelmeztető feliratnak kell szerepelnie: 
„az azo-színezékek allergiás reakciókat 
válthatnak ki”.

Or. en

Indokolás

Az azo-színezékek allergiás reakciókat idézhetnek elő. Ennélfogva a rendeletben egyértelmű 
figyelmeztetést kell előírni. 

Módosítás, előterjesztette: Bogusław Sonik

Módosítás: 109
25. cikk

A cikket törölték

Or. en

Indokolás

Lásd a 19. cikk módosításához fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 110
25. cikk

A cikket törölték

Or. en



AM\656334HU.doc 49/62 PE 386.367v01-00

külső fordítás

HU

Indokolás

Lásd a 19. cikk módosításához fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 111
26. cikk (1) bekezdés

(1) Az élelmiszer-adalékanyag előállítója
vagy felhasználója haladéktalanul 
tájékoztatja a Bizottságot minden olyan új
tudományos vagy műszaki információról, 
amely érintheti az élelmiszer-adalékanyag 
biztonsági vizsgálatát.

(1) Az élelmiszer-adalékanyag előállítója 
vagy felhasználója haladéktalanul 
tájékoztatja a Bizottságot azokról a számára 
ismert és rendelkezésére álló tudományos 
adatokról vagy műszaki információról, 
amely érintheti az élelmiszer-adalékanyag 
biztonsági vizsgálatát.

Or. de

Indokolás

Az élelmiszer-adalékanyag előállítói rendszerint nem rendelkeznek adatokkal az 
adalékanyagok tényleges felhasználására vonatkozóan. A fogyasztók az anyagokat különböző 
területeken vagy élelmiszerkategóriákban használhatják fel.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 112
26. cikk (2) bekezdés

(2) Az élelmiszer-adalékanyag előállítója 
vagy felhasználója a Bizottság kérésére
tájékoztatást nyújt az élelmiszer-
adalékanyag tényleges felhasználásáról.

(2) Az élelmiszer-adalékanyag előállítói 
vagy felhasználói együttműködnek a 
Bizottsággal az élelmiszer-adalékanyag 
tényleges felhasználására vonatkozó adatok 
megszerzésében. A nyújtott információkat 
bizalmasan kezelik.

Or. en

Indokolás

Az élelmiszer-adalékanyag előállítói és felhasználói – mint az élelmiszerlánc kulcsszereplői –
számára különféle adatok állnak rendelkezésre. Mind az előállítóknak, mind pedig a 
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felhasználóknak együtt kell működniük annak érdekében, hogy segítsék a Bizottságot az
élelmiszer-adalékanyagok tényleges felhasználására vonatkozó adatok összegyűjtésének 
megkísérlésében. Ezeket a különös információkat azonban – a kereskedelmi érdekekben vagy 
a tudományos kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos érdekekben okozható, esetleges sérelem 
megakadályozása érdekében – bizalmasan kell kezelni.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 113
26. cikk (2) bekezdés

(2) Az élelmiszer-adalékanyag előállítója 
vagy felhasználója a Bizottság kérésére 
tájékoztatást nyújt az élelmiszer-
adalékanyag tényleges felhasználásáról.

(2) Az élelmiszer-adalékanyag előállítója 
vagy felhasználója a Bizottság kérésére 
tájékoztatást nyújt az élelmiszer-
adalékanyag tényleges felhasználásáról,
amennyiben rendelkezésére állnak az 
adatok. A nyújtott információt bizalmas 
információként kezelik.

Or. de

Indokolás

Az élelmiszer-adalékanyag előállítói rendszerint nem rendelkeznek adatokkal az 
adalékanyagok tényleges felhasználására vonatkozóan. A fogyasztók az anyagokat különböző 
területeken vagy élelmiszerkategóriákban használhatják fel. Ezen túlmenően a nyújtott 
információ – különösen, ha az gyártási mennyiségekre vonatkozik – kereskedelmi titoknak 
minősül, amelyet ennélfogva bizalmas információként kell kezelni.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 114
27. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok ellenőrző rendszereket 
tartanak fenn az élelmiszer-adalékanyagok 
fogyasztásának és használatának 
felmérésére, és minden évben jelentést 
tesznek a Bizottságnak és az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a 
továbbiakban: a Hatóság).

(1) A tagállamok – kockázatalapú 
megközelítés elfogadásával – ellenőrző 
rendszereket tartanak fenn az élelmiszer-
adalékanyagok fogyasztásának és 
használatának felmérésére, és megfelelő 
időközönként jelentést tesznek a 
Bizottságnak és az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a 
továbbiakban: a Hatóság).
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Or. de

Indokolás

Az éves jelentéstételi kötelezettség – különösen a kis- és középvállalkozások esetében – túl 
bürokratikus és kivitelezhetetlen. Előnyei sem nyilvánvalóak, mivel aligha volna lehetséges a 
megállapítások feldolgozása. Úgy tűnik, célszerűbb lenne, ha az ellenőrzés az esetlegesen 
felmerülő kockázatokra és problémákra összpontosítana.

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás: 115
27. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok ellenőrző rendszereket 
tartanak fenn az élelmiszer-adalékanyagok 
fogyasztásának és használatának 
felmérésére, és minden évben jelentést 
tesznek a Bizottságnak és az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a 
továbbiakban: a Hatóság).

(1) A tagállamok kockázatalapú 
megközelítésre épülő ellenőrző rendszereket 
tartanak fenn az élelmiszer-adalékanyagok 
fogyasztásának és használatának 
felmérésére, és minden évben jelentést 
tesznek a Bizottságnak és az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a 
továbbiakban: a Hatóság).

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a források oda irányuljanak, ahol a legtöbb előnnyel járhatnak. Az 
ellenőrzésnek azokra az adalékanyagokra kell irányulniuk, amely esetében nagyobb a 
megengedhető napi bevitelt meghaladó fogyasztás kockázata.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 116
27. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok ellenőrző rendszereket 
tartanak fenn az élelmiszer-adalékanyagok 
fogyasztásának és használatának 
felmérésére, és minden évben jelentést 
tesznek a Bizottságnak és az Európai
Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a 
továbbiakban: a Hatóság).

(1) A tagállamok – kockázatalapú 
megközelítés elfogadásával – ellenőrző 
rendszereket tartanak fenn az élelmiszer-
adalékanyagok fogyasztásának és 
használatának felmérésére, és megfelelő 
időközönként jelentést tesznek a 
Bizottságnak és az Európai 
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Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a 
továbbiakban: a Hatóság).

Or. de

Indokolás

Az éves jelentéstételi kötelezettség – különösen a kis- és középvállalkozások esetében – túl 
bürokratikus és kivitelezhetetlen. Előnyei sem nyilvánvalóak, mivel aligha volna lehetséges a 
megállapítások feldolgozása. Úgy tűnik, célszerűbb lenne, ha az ellenőrzés az esetlegesen 
felmerülő kockázatokra és problémákra összpontosítana.

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 117
27. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok ellenőrző rendszereket 
tartanak fenn az élelmiszer-adalékanyagok 
fogyasztásának és használatának 
felmérésére, és minden évben jelentést 
tesznek a Bizottságnak és az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a 
továbbiakban: a Hatóság).

(1) A tagállamok ellenőrző rendszereket 
tartanak fenn az élelmiszer-adalékanyagok 
fogyasztásának és használatának –
különösen a várandós nők, csecsemők és 
kisgyermekek általi fogyasztásának és 
használatának – felmérésére, és minden 
évben jelentést tesznek a Bizottságnak és az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a 
továbbiakban: a Hatóság).

Or. en

Indokolás

Bizonyos adalékanyagok igen eltérő egészségügyi hatásokat fejtenek ki a csecsemőkre és 
kisgyermekekre, mivel testük fejlődésben és növésben van. Tanulmányokkal bizonyították 
például az MSG és más excitotoxinok idegkárosító hatásait.

Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund

Módosítás: 118
27. cikk (2) bekezdés

(2) A Hatósággal való konzultációt követően 
a 28. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárásnak megfelelően kidolgozhatják a 

(2) A Hatósággal való konzultációt követően 
a 28. cikk (2a) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási eljárásnak 
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Közösségben használt élelmiszer-
adalékanyagok étkezési bevitelével 
kapcsolatos információk tagállamok által 
történő gyűjtésének közös módszertanát.

megfelelően kidolgozhatják a Közösségben 
használt élelmiszer-adalékanyagok étkezési 
bevitelével kapcsolatos információk 
tagállamok által történő gyűjtésének közös 
módszertanát.

Or. en

Indokolás

Erre a módosításra a szövegnek az új komitológiai határozat rendelkezéseihez való 
hozzáigazítása érdekében van szükség.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Bart Staes

Módosítás: 119
27. cikk (2) bekezdés

(2) A Hatósággal való konzultációt követően 
a 28. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárásnak megfelelően kidolgozhatják a 
Közösségben használt élelmiszer-
adalékanyagok étkezési bevitelével 
kapcsolatos információk tagállamok által 
történő gyűjtésének közös módszertanát.

(2) A Hatósággal való konzultációt követően 
a 28. cikk (2a) bekezdésében említett
ellenőrzéssel történő szabályozási eljárásnak 
megfelelően kidolgozhatják a Közösségben 
használt élelmiszer-adalékanyagok étkezési 
bevitelével kapcsolatos információk 
tagállamok által történő gyűjtésének közös 
módszertanát.

Or. en

Indokolás

Az új, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást kell alkalmazni a hatékony 
ellenőrzési rendelkezésre vonatkozó módszertan megállapítására.

Módosítás, előterjesztette: Mojca Drčar Murko

Módosítás: 120
27. cikk (2) bekezdés

(2) A Hatósággal való konzultációt követően 
a 28. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárásnak megfelelően kidolgozhatják a 
Közösségben használt élelmiszer-

(2) A Hatósággal való konzultációt követően 
a 28. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárásnak megfelelően kidolgozzák a 
Közösségben használt élelmiszer-
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adalékanyagok étkezési bevitelével 
kapcsolatos információk tagállamok által 
történő gyűjtésének közös módszertanát.

adalékanyagok étkezési bevitelével 
kapcsolatos információk tagállamok által 
történő gyűjtésének közös módszertanát.

Or. en

Indokolás

Közös módszertanra van szükség az összegyűjtött adatok összehasonlíthatóságának 
biztosítása érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund

Módosítás: 121
30. cikk (1) bekezdés

(1) Az e rendelet hatálybalépése előtt, a 
94/35/EK, a 94/36/EK és a 95/2/EK irányelv 
szerint engedélyezett élelmiszer-
adalékanyagok és használati feltételeik 
bekerülnek e rendelet II. mellékletébe, 
miután a 28. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárásnak megfelelően felülvizsgálták az e 
rendelet 5., 6. és 7. cikkének való 
megfelelésüket. A felülvizsgálatnak nem 
része a Hatóság által végzett új 
kockázatértékelés. A felülvizsgálatot […]-ig 
kell elvégezni.

(1) Az e rendelet hatálybalépése előtt, a 
94/35/EK, a 94/36/EK és a 95/2/EK irányelv 
szerint engedélyezett élelmiszer-
adalékanyagok és használati feltételeik 
bekerülnek e rendelet II. mellékletébe, 
miután felülvizsgálták az e rendelet 5., 6. és 
7. cikkének való megfelelésüket. A 
felülvizsgálatnak nem része a Hatóság által 
végzett új kockázatértékelés. A 
felülvizsgálatot […]-ig kell elvégezni.

Or. en

Indokolás

E módosításra azért van szükség, hogy az együttdöntés hatálya alá tartozzon az e rendelet 
mellékleteinek bármely módosítása.

Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund

Módosítás: 122
30. cikk (1) bekezdés

(1) Az e rendelet hatálybalépése előtt, a 
94/35/EK, a 94/36/EK és a 95/2/EK irányelv 

(1) Az e rendelet hatálybalépése előtt, a 
94/35/EK, a 94/36/EK és a 95/2/EK irányelv 
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szerint engedélyezett élelmiszer-
adalékanyagok és használati feltételeik 
bekerülnek e rendelet II. mellékletébe, 
miután a 28. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárásnak megfelelően felülvizsgálták az e 
rendelet 5., 6. és 7. cikkének való 
megfelelésüket. A felülvizsgálatnak nem 
része a Hatóság által végzett új 
kockázatértékelés. A felülvizsgálatot […]-ig 
kell elvégezni.

szerint engedélyezett élelmiszer-
adalékanyagok és használati feltételeik 
bekerülnek e rendelet II. mellékletébe, 
miután a 28. cikk (2a) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási eljárásnak 
megfelelően felülvizsgálták az e rendelet 5., 
6. és 7. cikkének való megfelelésüket. A 
felülvizsgálatnak nem része a Hatóság által 
végzett új kockázatértékelés. A 
felülvizsgálatot […]-ig kell elvégezni.

Or. en

Indokolás

Erre a módosításra a szövegnek az új komitológiai határozat rendelkezéseihez való 
hozzáigazítása érdekében van szükség.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Bart Staes

Módosítás: 123
30. cikk (1) bekezdés

(1) Az e rendelet hatálybalépése előtt, a 
94/35/EK, a 94/36/EK és a 95/2/EK irányelv 
szerint engedélyezett élelmiszer-
adalékanyagok és használati feltételeik 
bekerülnek e rendelet II. mellékletébe, 
miután a 28. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárásnak megfelelően felülvizsgálták az e 
rendelet 5., 6. és 7. cikkének való 
megfelelésüket. A felülvizsgálatnak nem
része a Hatóság által végzett új 
kockázatértékelés. A felülvizsgálatot […]-ig 
kell elvégezni.

(1) Az e rendelet hatálybalépése előtt, a 
94/35/EK, a 94/36/EK és a 95/2/EK irányelv 
szerint engedélyezett élelmiszer-
adalékanyagok és használati feltételeik 
bekerülnek e rendelet II. mellékletébe, 
miután a 28. cikk (2a) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási eljárásnak 
megfelelően felülvizsgálták az e rendeletnek 
való megfelelésüket. A felülvizsgálat része a 
Hatóság által végzett új kockázatértékelés. A 
felülvizsgálatot […]-ig kell elvégezni.

Or. en

Indokolás

Az új, ellenőrzéssel történő szabályozási eljárást kell alkalmazni a felülvizsgálati eljárásra. 
Az új rendelet valamennyi követelményének való megfelelést igazolni kell. 
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Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund

Módosítás: 124
30. cikk (2) bekezdés

(2) Az élelmiszer-adalékanyagokban a 
95/2/EK irányelv V. mellékletében 
engedélyezett hordozókként engedélyezett 
élelmiszer-adalékanyagok és használati 
feltételeik bekerülnek e rendelet III. 
mellékletének 1. részébe, miután a 28. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően felülvizsgálták az e rendelet 5. 
cikkének való megfelelésüket. A 
felülvizsgálatnak nem része a Hatóság által 
végzett új kockázatértékelés. A 
felülvizsgálatot […]-ig kell elvégezni.

(2) Az élelmiszer-adalékanyagokban a 
95/2/EK irányelv V. mellékletében 
engedélyezett hordozókként engedélyezett 
élelmiszer-adalékanyagok és használati 
feltételeik bekerülnek e rendelet III. 
mellékletének 1. részébe, miután 
felülvizsgálták az e rendelet 5. cikkének való 
megfelelésüket. A felülvizsgálatnak nem 
része a Hatóság által végzett új 
kockázatértékelés. A felülvizsgálatot […]-ig 
kell elvégezni.

Or. en

Indokolás

E módosításra azért van szükség, hogy az együttdöntés hatálya alá tartozzon az e rendelet 
mellékleteinek bármely módosítása.

Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund

Módosítás: 125
30. cikk (2) bekezdés

(2) Az élelmiszer-adalékanyagokban a 
95/2/EK irányelv V. mellékletében 
engedélyezett hordozókként engedélyezett 
élelmiszer-adalékanyagok és használati 
feltételeik bekerülnek e rendelet III. 
mellékletének 1. részébe, miután a 28. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően felülvizsgálták az e rendelet 5. 
cikkének való megfelelésüket. A 
felülvizsgálatnak nem része a Hatóság által 
végzett új kockázatértékelés. A 
felülvizsgálatot […]-ig kell elvégezni.

(2) Az élelmiszer-adalékanyagokban a 
95/2/EK irányelv V. mellékletében 
engedélyezett hordozókként engedélyezett 
élelmiszer-adalékanyagok és használati 
feltételeik bekerülnek e rendelet III. 
mellékletének 1. részébe, miután a 28. cikk 
(2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárásnak megfelelően 
felülvizsgálták az e rendelet 5. cikkének való 
megfelelésüket. A felülvizsgálatnak nem 
része a Hatóság által végzett új 
kockázatértékelés. A felülvizsgálatot […]-ig 
kell elvégezni.
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Or. en

Indokolás

Erre a módosításra a szövegnek az új komitológiai határozat rendelkezéseihez való 
hozzáigazítása érdekében van szükség.

Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund

Módosítás: 126
30. cikk (4) bekezdés

(4) A megfelelő átmeneti intézkedéseket a 
28. cikk (2) bekezdésében megállapított 
eljárásnak megfelelően lehet elfogadni.

(4) A megfelelő átmeneti intézkedéseket a 
28. cikk (2a) bekezdésében említett
ellenőrzéssel történő szabályozási eljárásnak 
megfelelően lehet elfogadni. 

Or. en

Indokolás

Erre a módosításra a szövegnek az új komitológiai határozat rendelkezéseihez való 
hozzáigazítása érdekében van szükség.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 127
31. cikk (1) bekezdés

(1) Az e rendelet hatálybalépésének 
időpontja előtt engedélyezett élelmiszer-
adalékanyagok tekintetében a Hatóság új 
kockázatértékelést végez.

(1) Az e rendelet hatálybalépésének 
időpontjában forgalomban lévő olyan 
élelmiszer-adalékanyagok tekintetében, 
amelyeket még nem vizsgáltak felül és 
amelyek az élelmiszerekkel foglalkozó 
tudományos bizottságtól vagy a Hatóságtól 
pozitív véleményt kaptak, a Hatóság új 
kockázatértékelést végez. Ezek az 
adalékanyagok az új kockázatértékelés 
Hatóság általi elvégzéséig forgalmazhatók. 

Or. en
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Indokolás

A ’90-es évek elejétől kezdve hatályban vannak az EU-ban a legfrissebb tudományos 
ismereteken alapuló biztonsági értékelések kidolgozására vonatkozó eljárások. A jelenleg 
értékesített legtöbb adalékanyag átesett ezen a biztonsági értékelésen és azokat 
biztonságosnak tartották. A korábbi jogszabály szerinti, teljes biztonsági felülvizsgálaton 
átesett és az e rendelet hatálybalépése előtt jelentős mennyiségekben fogyasztott élelmiszer-
adalékanyagok forgalmazását az új kockázatértékelés Hatóság általi elvégzéséig lehetővé kell 
tenni, amennyiben nem merültek fel biztonsági aggályok.

Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund

Módosítás: 128
31. cikk (2) bekezdés

(2) A Hatóságnak az e rendelet 
hatálybalépése előtt jóváhagyott 
valamennyi élelmiszer-adalékanyagra 
vonatkozó kockázatértékelése a – bizottság 
által segített – Bizottság által elvégzendő 
felülvizsgálat részét képezi. Ezt a 
felülvizsgálatot az e rendeletben 
megállapított engedélyezési feltételek 
alapján, valamint bevitel- és 
kockázatértékelés alapján folytatják le.
A Közösségben továbbra is engedélyezett 
valamennyi élelmiszer-adalékanyagot
átveszik az e rendelet II. és III. 
mellékletében szereplő közösségi listákba. E 
rendelet III. mellékletét – az élelmiszer-
adalékanyagokra, az élelmiszeripari 
enzimekre és az élelmiszer-
aromaanyagokra vonatkozó egységes 
engedélyezési eljárás létrehozásáról szóló
[…] /EK rendelettel összhangban – ki kell 
egészíteni az élelmiszer-adalékanyagokban
és enzimekben felhasznált egyéb élelmiszer-
adalékanyagokkal és azok felhasználási 
feltételeivel. Megfelelő átmeneti időszak 
biztosítása érdekében a III. melléklet 
rendelkezéseit – az élelmiszer-
adalékanyagok hordozóira vonatkozó 
rendelkezések kivételével –[2011.1.1]-jéig 
nem kell alkalmazni.
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2. A Hatósággal folytatott konzultációt 
követően, az e rendelet hatálybalépését 
követő egy éven belül, a 28. cikk (2) 
bekezdésében megállapított eljárásnak 
megfelelően kidolgozzák az élelmiszer-
adalékanyagok értékelési programját. Az 
értékelési programot közzéteszik az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában.

A Hatósággal folytatott konzultációt 
követően, az e rendelet hatálybalépését 
követő egy éven belül elfogadott értékelési 
program alapján végzik el a 
felülvizsgálatot. Az értékelési programot 
közzéteszik az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában.

Or. en

Indokolás

E módosításra azért van szükség, hogy az együttdöntés hatálya alá tartozzon az e rendelet 
mellékleteinek bármely módosítása.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 129
34. cikk harmadik a. albekezdés (új)

Az e rendelet követelményeinek nem 
megfelelő, de a közösségi joggal 
összhangban előállított élelmiszerek 
eltarthatóságuk ideje alatt még 
forgalmazhatók.

Or. de

Indokolás

Mivel a rendelet részben az élelmiszer-adalékanyagok vonatkozásában új vagy kiegészítő 
címkézési követelményeket tartalmaz, megfelelő átmeneti rendelkezésekre van szükség.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 130
I. melléklet, 5. pont

5. „hordozók”: olyan, saját technológiai 
hatás nélküli anyagok, amelyeket az 
élelmiszer-adalékanyagok, aromaanyagok 
vagy élelmiszeripari enzimek oldására, 

5. „hordozók”: olyan, saját technológiai 
hatás nélküli anyagok, amelyeket az 
élelmiszer-adalékanyagok, aromaanyagok, 
élelmiszeripari enzimek, táplálkozási 
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hígítására, diszpergálására vagy másféle 
fizikai módosítására használnak, hogy 
megkönnyítsék azok kezelését, alkalmazását 
vagy használatát anélkül, hogy funkcióját 
megváltoztatnák;

és/vagy fiziológiai célból egy élelmiszerhez 
hozzáadott tápanyag és/vagy más anyag 
(vagy élelmiszer és/vagy étrend-kiegészítő)
oldására, hígítására, diszpergálására vagy 
másféle fizikai módosítására használnak, 
hogy megkönnyítsék azok kezelését, 
alkalmazását vagy használatát anélkül, hogy 
funkcióját megváltoztatnák;

Or. en

Indokolás

1. A tápanyagoknak az élelmiszerekben és étrend-kiegészítőkben való felhasználása 
kezelésének megkönnyítéséhez igen gyakran van szükség hordozókra (élelmiszer-
adalékanyagok és/vagy élelmiszer-összetevők). Ez a technológiai szükség hasonló a szintén 
alacsony mennyiségekben használt élelmiszer-adalékanyagok és aromás anyagok esetében. 

2.  A tápanyagkészítmények esetében megengedett hordozók harmonizálására az étrend-
kiegészítőkre és -javításra vonatkozó szabályozási fejlemények tekintetében van szükség. 

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 131
I. melléklet, 5. pont

5. „hordozók”: olyan, saját technológiai 
hatás nélküli anyagok, amelyeket az 
élelmiszer-adalékanyagok, aromaanyagok 
vagy élelmiszeripari enzimek oldására, 
hígítására, diszpergálására vagy másféle 
fizikai módosítására használnak, hogy 
megkönnyítsék azok kezelését, alkalmazását 
vagy használatát anélkül, hogy funkcióját 
megváltoztatnák.

5. „hordozók”: olyan, saját technológiai 
hatás nélküli anyagok, amelyeket az 
élelmiszer-adalékanyagok, aromaanyagok 
vagy élelmiszeripari enzim, táplálkozási 
vagy fiziológiai hatással rendelkező 
tápanyag vagy más anyag oldására, 
hígítására, diszpergálására vagy másféle 
fizikai módosítására használnak, hogy 
megkönnyítsék azok kezelését, alkalmazását 
vagy használatát anélkül, hogy funkcióját 
megváltoztatnák.

Or. de

Indokolás

A hordozókat nemcsak élelmiszer-adalékanyagokkal, aromás anyagokkal és enzimekkel, 
hanem táplálkozási vagy fiziológiai hatással rendelkező tápanyagokkal vagy más anyagokkal 
összefüggésben is használják. A Codex Alimentarius-ban az élelmiszer-adalékanyagok 
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vonatkozásában megállapított általános normával kapcsolatban a fogalommeghatározás 
kiegészítéséről jelenleg szintén tárgyalnak.

Módosítás, előterjesztette: Mojca Drčar Murko

Módosítás: 132
I. melléklet, 5. pont

5. „hordozók”: olyan, saját technológiai 
hatás nélküli anyagok, amelyeket az 
élelmiszer-adalékanyagok, aromaanyagok 
vagy élelmiszeripari enzimek oldására, 
hígítására, diszpergálására vagy másféle 
fizikai módosítására használnak, hogy 
megkönnyítsék azok kezelését, alkalmazását 
vagy használatát anélkül, hogy funkcióját 
megváltoztatnák;

5. „hordozók”: olyan, saját technológiai 
hatás nélküli anyagok, amelyeket az 
élelmiszer-adalékanyagok, aromaanyagok, 
élelmiszeripari enzimek, táplálkozási vagy 
fiziológiai célból egy élelmiszerhez 
hozzáadott tápanyag és/vagy más anyag 
(vagy élelmiszer és/vagy étrend-kiegészítő)
oldására, hígítására, diszpergálására vagy 
másféle fizikai módosítására használnak,
hogy megkönnyítsék azok kezelését, 
alkalmazását vagy használatát anélkül, hogy 
funkcióját megváltoztatnák;

Or. en

Indokolás

A tápanyagoknak az élelmiszerekben és étrend-kiegészítőkben való felhasználásához igen 
gyakran van szükség hordozókra, hogy megkönnyítsék a kezelést. Ez a technológiai szükség 
hasonló a szintén alacsony mennyiségekben használt élelmiszer-adalékanyagok és aromás 
anyagok esetében. A tápanyagkészítmények esetében megengedett hordozók harmonizálására 
az étrend-kiegészítőkre és -javításra vonatkozó szabályozási fejlemények tekintetében van 
szükség.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 133
III. melléklet, Cím

Az élelmiszer-adalékanyagokban és
élelmiszeripari enzimekben használható 
élelmiszer-adalékanyagok közösségi listája 
és használati feltételeik

Az élelmiszer-adalékanyagokban,
élelmiszeripari enzimekben és élelmiszer-
aromaanyagokban használható élelmiszer-
adalékanyagok közösségi listája és 
használati feltételeik 
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Or. de

Indokolás

Az átfogó és szigorú jogi szabályozás érdekében az élelmiszer-aromaanyagokat kifejezetten 
meg kell említeni.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 134
III. melléklet, 3a. rész (új)

3a. rész Az élelmiszer-aromaanyagokban 
lévő adalékanyagok

Or. de

Indokolás

Az átfogó és szigorú jogi szabályozás érdekében az aromaanyagokat fel kell venni.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 135
III. melléklet, 3b. rész (új)

3b. rész A tápanyagokban lévő hordozók

Or. de

Indokolás

Az átfogó és szigorú jogi szabályozás érdekében a hordozókat fel kell venni.


