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Módosítás 43
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A biztonságos és egészséges 
élelmiszerek szabad mozgása a belső piac 
alapvető eleme, és jelentősen hozzájárul az 
állampolgárok egészségéhez és jólétéhez, 
csakúgy mint szociális és gazdasági 
érdekeihez. Az új élelmiszerek 
biztonságának értékelésére és az 
engedélyezésükre vonatkozó nemzeti 
törvények, rendeletek és közigazgatási 
rendelkezések eltérései akadályozhatják az 
új élelmiszerek szabad mozgását, és 
egyenlőtlen versenyfeltételek 
kialakulásához vezethetnek.

(1) A biztonságos és egészséges 
élelmiszerek szabad mozgása a belső piac 
alapvető eleme, és jelentősen hozzájárul az 
állampolgárok egészségéhez és jólétéhez, 
csakúgy mint szociális és gazdasági 
érdekeihez. Az új élelmiszerek 
biztonságának értékelésére és az 
engedélyezésükre vonatkozó nemzeti 
törvények, rendeletek és közigazgatási 
rendelkezések eltérései akadályozhatják az 
új élelmiszerek szabad mozgását, és ezáltal
egyenlőtlen versenyfeltételek 
kialakulásához vezethetnek.

Or. en

Indokolás

(A módosítás az angol változatot érinti – A nemzeti törvények és szabályozás akadályozhatják 
a szabad kereskedelmet, de ez nem függ össze automatikusan az egyenlőtlen 
versenyfeltételekkel.)

Módosítás 44
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közösségi politikák végrehajtása 
során biztosítani kell az emberi egészség 
magas szintű védelmét.

(2) A közösségi politikák végrehajtása 
során biztosítani kell az emberi egészség 
magas szintű védelmét, valamint az 
állatvédelem és a környezetvédelem magas 
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szintjét. Minden esetben az 
elővigyázatosság elvét kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 45
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 13. cikke egyértelműen 
kimondja, hogy a különböző szakpolitikák 
kialakításakor és végrehajtásakor az Unió 
és a tagállamok teljes mértékben 
figyelembe veszik az állatok mint érző 
lények jólétére vonatkozó követelményeket

Or. en

Módosítás 46
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az Európai Parlament az állatok 
élelmiszer-ipari célú klónozásáról szóló 
2008. szeptember 3-i állásfoglalása 
felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson be 
javaslatokat i. az állatklónozásnak, ii. a 
klónozott állatok vagy utódaik 
tenyésztésének, iii.a klónozott állatokból 
vagy utódaikból származó hús- vagy 
tejtermékek forgalomba hozatalának, és 
iv. a klónozott állatok, utódaik, továbbá a 
klónozott állatokból vagy utódaikból 
származó sperma és embriók, illetve a 
klónozott állatokból vagy utódaikból 
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készült hús- vagy tejtermékek élelmiszer-
ipari célú behozatalának megtiltására.

Or. en

Módosítás 47
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
2 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A Bizottság új és újonnan azonosított 
egészségügyi kockázatokkal foglalkozó 
tudományos bizottsága (SCENIHR) 2005. 
szeptember 28–29-i véleményében arra a 
következtetésre jutott, hogy jelentős 
hézagok vannak a kockázatértékeléshez 
szükséges tudásanyagban. Ilyen 
hiányosságok tapasztalhatók a 
nanorészecskék jellemzése, kimutatása és 
mérése, a nanorészecskék által 
emberekben és a környezetben kiváltott 
dózisreakciót, ürülést és fennmaradást, 
valamint a nanorészecskékkel kapcsolatos 
összes toxikológiai és 
környezettoxikológiai kérdés területén”; 
továbbá felhívja a figyelmet a SCENIHR 
következtetésére, amely szerint „nem 
biztos, hogy a meglévő toxikológiai és 
ökotoxikológiai módszerek elegendőek a 
nanorészecskékkel kapcsolatos összes 
kérdés megválaszolására”;

Or. en
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Módosítás 48
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az új élelmiszerekre vonatkozó 
közösségi szabályokat az új 
élelmiszerekről és az új élelmiszer-
összetevőkről szóló, 1997. január 27-i 
258/97/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, valamint az egyes információk 
nyilvánosságra hozatalára és a 258/975/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
értelmében benyújtott információ 
védelmére vonatkozó részletes alkalmazási 
szabályok megállapításáról szóló, 
2001. szeptember 20-i 1852/2001/EK 
bizottsági rendelet teremti meg. Az 
egyértelmű szabályozás érdekében ez a 
rendelet hatályon kívül helyezi a 
258/97/EK rendeletet, és annak helyébe 
lép.

(3) Az új élelmiszerekre vonatkozó 
közösségi szabályokat az új 
élelmiszerekről és az új élelmiszer-
összetevőkről szóló, 1997. január 27-i 
258/97/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, valamint az egyes információk 
nyilvánosságra hozatalára és a 258/975/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
értelmében benyújtott információ 
védelmére vonatkozó részletes alkalmazási 
szabályok megállapításáról szóló, 
2001. szeptember 20-i 
185212001/2001/EK bizottsági rendelet 
teremti meg. Az egyértelmű szabályozás 
érdekében a 258/97/EK rendeletet és az 
1852/2001/EK bizottsági rendeletet
hatályon kívül kell helyezni.  A 258/97/EK 
rendelet helyébe ez a rendelet lép. A 
97/618/EK ajánlás helyébe az új 
élelmiszerekre vonatkozó aktualizált 
iránymutatás lép, de a felülvizsgált 
iránymutatás életbe lépéséig a 97/618/EK 
ajánlás felhasználás céljából továbbra is 
rendelkezésre áll a kérelmezők számára.

Or. en

Indokolás

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



AM\744573HU.doc 7/107 PE413.967v01-00

HU

Módosítás 49
Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az új élelmiszer meglevő 
fogalommeghatározását egyértelművé kell 
tenni és aktualizálni kell, a meglevő 
kategóriák helyett pedig az élelmiszernek 
az élelmiszerjog általános elveiről és 
követelményeiről, az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra 
vonatkozó eljárások megállapításáról 
szóló, 2002. január 28-i európai parlamenti 
és tanácsi rendeletben használt 
fogalommeghatározására kell hivatkozni.

(5) Az új élelmiszer meglevő 
fogalommeghatározását egyértelművé kell 
tenni és aktualizálni kell, a meglevő 
kategóriák helyett pedig az élelmiszernek 
az élelmiszerjog általános elveiről és 
követelményeiről, az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra 
vonatkozó eljárások megállapításáról 
szóló, 2002. január 28-i európai parlamenti 
és tanácsi rendeletben használt 
fogalommeghatározására és az újszerűség 
kritériumainak magyarázatára kell 
hivatkozni.

Or. en

Indokolás

A jogszabály egyértelművé tétele érdekében az élelmiszerek újszerűségének kritériumait meg 
kell magyarázni magában a szövegben vagy a preambulumbekezdésekben.

Módosítás 50
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ezen rendelet értelmében új 
élelmiszernek minősülnek az új vagy 
szándékosan módosított primer 
molekulaszerkezetű élelmiszerek, a 
mikroorganizmusokból, gombákból vagy 
algákból álló vagy azokból izolált 
élelmiszerek, új mikroorganizmus-törzsek, 
amelyek esetében nem igazolt a 
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biztonságos felhasználás, valamint a 
növényekben természetesen előforduló 
anyagok koncentrátumai.

Or. en

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi, hogy mely termékcsoportok tartoznak minden körülmények 
között az új élelmiszerek meghatározása alá. Az élelmiszer-kategóriák nem kimerítő listája 
ezért hozzájárul ezen új élelmiszerekre vonatkozó rendelet által aktualizált meghatározás 
jogbiztonságához.

Módosítás 51
Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Azt is tisztázni kell, hogy az olyan 
élelmiszert is újnak kell tekinteni, amelyet 
azelőtt nem használt technológiával 
készítettek. A rendelet hatályának 
különösképpen a tenyésztés és az 
élelmiszer-előállítás során használt 
feltörekvő technológiákra kellene 
kiterjednie, melyek hatással vannak az 
élelmiszerekre, tehát ezáltal az 
élelmiszerek biztonságára is. Az új 
élelmiszer fogalmába tehát bele kellene 
tartoznia azoknak az élelmiszereknek is, 
melyek nem hagyományos módszerrel 
termesztett/tenyésztett növényekből és 
állatokból származnak, csakúgy mint az 
élelmiszerekre ható új technológiákkal − 
mint a nanotudomány és a nanotechnológia 
− előállított élelmiszereknek is. A 
hagyományos termesztési/tenyésztési 
módszerekkel létrehozott új 
növényfajtákból vagy új állatfajokból 
származó élelmiszer nem tekintendő új 
élelmiszernek.

(6) E rendelet hatályának ki kell terjednie 
az összes olyan élelmiszerre, amelyet 
jelentős mértékben még nem használtak 
emberi fogyasztásra a Közösségen belül 
1997. május 15. előtt. Az élelmiszerekkel 
kapcsolatos újszerűség kritériumai közé 
kell tartoznia az élő szervezetek, például 
növények, állatok, mikroorganizmusok, 
gombák vagy algák új fajai 
felhasználásának. A létező élő szervezetek 
és anyagok új molekuláris szerkezettel 
rendelkező új részeinek felhasználását is 
új élelmiszereknek kell tekinteni. Létező 
élelmiszert akkor kell újnak tekinteni, ha 
azt úgy módosították, hogy kémiai 
összetétele, molekuláris struktúrája, 
részecskemérete vagy más elemei oly 
módon változtak meg, hogy valószínűleg 
hatást gyakorolnak az 
élelmiszerbiztonságra. Azt is tisztázni kell, 
hogy az olyan élelmiszert is újnak kell 
tekinteni, amelyet azelőtt nem használt 
technológiával készítettek. A rendelet 
hatályának különösképpen a tenyésztés és 
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az élelmiszer-előállítás során használt 
feltörekvő technológiákra kellene 
kiterjednie, melyek hatással vannak az 
élelmiszerekre, tehát ezáltal az 
élelmiszerek biztonságára is. Az új 
élelmiszer fogalmába tehát bele kellene 
tartoznia azoknak az élelmiszereknek is, 
melyek nem hagyományos módszerrel 
termesztett/tenyésztett növényekből és 
állatokból származnak, csakúgy mint az 
élelmiszer-biztonságra ható új 
technológiákkal − mint a nanotudomány és 
a nanotechnológia − előállított 
élelmiszereknek is. A hagyományos 
termesztési/tenyésztési módszerekkel 
létrehozott új növényfajtákból vagy új 
állatfajokból származó élelmiszer nem 
tekintendő új élelmiszernek.

Or. en

Indokolás

A jogszabály egyértelművé tétele érdekében az élelmiszerek újszerűségének kritériumait meg 
kell magyarázni lehetőleg magában a szövegben vagy a preambulumbekezdésekben. A 
javasolt szöveg az új élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok jelenlegi működésének leírására 
irányul. A „biztonság” kifejezés hiányzik az utolsó előtti mondat végéről, amelynek a 
következőképp kell hangzania: „az élelmiszer-biztonságra ható új technológiákkal − mint a 
nanotudomány és a nanotechnológia − előállított élelmiszereknek is”.

Módosítás 52
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Azt is tisztázni kell, hogy az olyan 
élelmiszert is újnak kell tekinteni, amelyet 
azelőtt nem használt technológiával 
készítettek. A rendelet hatályának 
különösképpen a tenyésztés és az 
élelmiszer-előállítás során használt 
feltörekvő technológiákra kellene 

(6) Azt is tisztázni kell, hogy az olyan 
élelmiszert is újnak kell tekinteni és e 
rendelet hatálya alá kell vonni, amelyet 
azelőtt nem használt technológiával 
készítettek, valamint a biztonságot vagy a 
tápértéket befolyásoló új technológiákkal 
− mint a nanotudomány és a 
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kiterjednie, melyek hatással vannak az 
élelmiszerekre, tehát ezáltal az 
élelmiszerek biztonságára is. Az új 
élelmiszer fogalmába tehát bele kellene 
tartoznia azoknak az élelmiszereknek is, 
melyek nem hagyományos módszerrel 
termesztett/tenyésztett növényekből és 
állatokból származnak, csakúgy mint az 
élelmiszerekre ható új technológiákkal − 
mint a nanotudomány és a 
nanotechnológia − előállított 
élelmiszereknek is. A hagyományos 
termesztési/tenyésztési módszerekkel 
létrehozott új növényfajtákból vagy új 
állatfajokból származó élelmiszer nem 
tekintendő új élelmiszernek.

nanotechnológia − módosított 
élelmiszereket. Az új növényfajtákból 
előállított élelmiszerek nem minősülnek új 
élelmiszereknek.

Or. en

Módosítás 53
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A jelenleg rendelkezésre álló 
vizsgálati módszerek nem megfelelőek a 
nanoanyagokkal kapcsolatos kockázatok 
értékelésére. Sürgősen ki kell fejleszteni 
az állatkísérleteket mellőző 
nanospecifikus vizsgálati módszereket.  Az 
emberi egészség védelme és az 
állatkísérletek megakadályozása 
érdekében a nanotechnológiák 
élelmiszerek előállításában való 
felhasználását egészen addig be kell 
tiltani, amíg elegendő számú, az 
állatkísérleteket mellőző nanospecifikus 
vizsgálati módszer használatát nem 
hagyták jóvá, és e vizsgálatok alapján nem 
készült megfelelő biztonsági értékelés.

Or. en
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Indokolás

Jelenleg nincsenek megfelelő eljárásaink a nanotechnológiával előállított anyagok 
biztonságosságának értékelésére (lásd az új és újonnan azonosított egészségügyi 
kockázatokkal foglalkozó tudományos bizottság (SCENIHR) 2005. szeptemberi véleményét). A 
nanotechnológiával előállított anyagokat kifejezetten ezekre kidolgozott, nem állatkísérletekre 
épülő vizsgálatokkal kell kiértékelni. Amíg nem állnak rendelkezésre állatkísérleteket mellőző 
nanospecifikus vizsgálati módszerek az élelmiszerekben használt nanoanyagok megfelelő 
biztonsági értékelésére, használatukat be kell tiltani az emberi egészség védelme és az 
állatkísérletek megakadályozása érdekében.

Módosítás 54
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan Jørgensen, John 
Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) mivel a tudomány és az új 
technológiák etikai kérdéseit vizsgáló 
európai csoport az állatok élelmiszer-
ellátási célú klónozásának etikai 
szempontjairól szóló, 2008. január 16-i 
23. sz. véleményében megállapította, hogy 
„nem lát meggyőző érveket a klónokból és 
az utódaikból történő élelmiszertermelés 
indokolására”; mivel az Európai 
Élelmiszer-biztonsági Hatóság 
tudományos bizottsága 2008. július 15-i 
véleményében1 megállapította, hogy „a 
klónok jelentős részének egészsége és 
jóléte gyakran súlyosan és végzetes 
kimenetellel károsodott”,
1 The EFSA Journal (2008), 767., 1–49. o.

Or. en

Indokolás

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság és az új technológiák etikai kérdéseit vizsgáló 
európai csoport véleményei azt mutatják, hogy a klónozás súlyos egészség- és jóléti 
problémákat eredményez a klónozott állatok és a klónokat kihordó anyaállatok esetében.
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Módosítás 55
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az élelmiszerek csomagolásában 
jelen lévő nanoanyagokat fel kell venni a 
jóváhagyott nanoanyagok listájára, 
amelyet ezen anyagoknak az ilyen 
csomagolásban található élelmiszerek 
anyagába vagy felületére történő 
bejutására vonatkozó korlátozásnak kell 
kísérnie.

Or. fr

Indokolás

Az élelmiszerekkel érintezésben lévő, nanoanyagokat tartalmazó csomagolást engedélyeztetni 
kell.

Módosítás 56
Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Szükség esetén végrehajtási 
intézkedéseket kell elfogadni azon 
kritériumok megteremtésére, melyek 
segítségével fel lehet mérni, hogy egy 
bizonyos élelmiszert használtak-e jelentős 
mértékben emberi fogyasztásra a 
Közösségben 1997. május 15. előtt. 
Amennyiben az adott élelmiszert 1997. 
május 15. előtt kizárólag étrend-
kiegészítőként vagy étrend-kiegészítő 
részeként használták a 2002/46/EK 
irányelv értelmében, akkor az e dátum után 

(7) Végrehajtási intézkedéseket kell 
elfogadni azon további kritériumok 
megteremtésére, melyek segítségével fel 
lehet mérni, hogy egy bizonyos élelmiszert 
használtak-e jelentős mértékben emberi 
fogyasztásra a Közösségben 1997. május 
15. előtt. Amennyiben az adott élelmiszert 
1997. május 15. előtt kizárólag étrend-
kiegészítőként vagy étrend-kiegészítő 
részeként használták a 2002/46/EK 
irányelv értelmében, akkor az e dátum után 
is forgalomba hozható ugyanezzel a 
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is forgalomba hozható ugyanezzel a 
felhasználási céllal, anélkül hogy új 
élelmiszernek minősülne. Azonban az 
étrend-kiegészítőként vagy étrend-
kiegészítő részeként történő felhasználását 
figyelmen kell hagyni annak megállapítása 
során, hogy használták-e az adott 
élelmiszert jelentős mértékben emberi 
fogyasztásra a Közösségben 1997. május 
15. előtt. Következésképp a szóban forgó 
élelmiszer egyéb, azaz nem étrend-
kiegészítőként történő felhasználását e 
rendelettel összhangban engedélyeztetni 
kell.

felhasználási céllal, anélkül hogy új 
élelmiszernek minősülne. Azonban az 
étrend-kiegészítőként vagy étrend-
kiegészítő részeként történő felhasználását 
figyelmen kell hagyni annak megállapítása 
során, hogy használták-e az adott 
élelmiszert jelentős mértékben emberi 
fogyasztásra a Közösségben 1997. május 
15. előtt. Következésképp a szóban forgó 
élelmiszer egyéb, azaz nem étrend-
kiegészítőként történő felhasználását e 
rendelettel összhangban engedélyeztetni 
kell.

Or. en

Indokolás

Végrehajtási intézkedéseket kell elfogadni az újszerűség kritériumainak további leírása 
érdekében. A szöveget ki kell egészíteni a „további” kifejezéssel, mivel a (6) 
preambulumbekezdés módosításában már adtunk némi magyarázatot.

Módosítás 57
Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 
2001/83/EK irányelv1 rendelkezései 
alkalmazandók azokban az esetekben, 
amikor valamely termék – valamennyi 
sajátosságát figyelembe véve – a 
„gyógyszer” fogalommeghatározása és 
más közösségi jogszabály hatálya alá 
tartozó valamely termék 
fogalommeghatározása alá is tartozhat. 
Ebben az összefüggésben egy tagállam –
amennyiben a 2001/83/EK irányelvnek 
megfelelően megállapítja, hogy egy anyag 
gyógyszernek minősül – a közösségi 
jognak megfelelően korlátozhatja e 
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termék forgalomba hozatalát.
1 HL L 311., 2001.11.28., 67.o.

Or. en

Indokolás

Mivel számos határeset merül fel az új élelmiszerek kapcsán, fontos ezen általános elv 
hangsúlyozása a preambulumbekezdésben. E preambulumbekezdés egyértelműbbé teszi az 
iparág és a fogyasztók számára a határesetet jelentő termékek (gyógyszer/élelmiszer) 
piacának működését.

Módosítás 58
Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A technológiai felhasználásra szánt 
vagy géntechnológiával módosított 
élelmiszerek nem tartoznak e rendelet 
hatálya alá. Ezért a [YYYY.MM.DD]-i 
XX/XXX/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet hatálya alá tartozó, kizárólag 
adalékanyagként használt élelmiszereket, a 
[YYYY.MM.DD]-i XX/XXX/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá 
tartozó aromaanyagokat, az élelmiszerek és 
az élelmiszer-összetevők előállításánál 
használt extrakciós oldószerekre vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 
1988. június 13-i 88/344/EGK tanácsi 
irányelv hatálya alá tartozó extrakciós 
oldószereket, a [YYYY.MM.DD]-i 
XX/XXX/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet hatálya alá tartozó enzimeket, 
valamint a géntechnológiával módosított 
élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 
2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK 
rendelet hatálya alá tartozó 
géntechnológiával módosított 
élelmiszereket ki kell zárni e rendelet 
hatálya alól.

(10) A technológiai felhasználásra szánt 
vagy géntechnológiával módosított 
élelmiszerek nem tartoznak e rendelet 
hatálya alá, amennyiben ezen 
élelmiszerekre más közösségi szabályozás 
alapján biztonsági értékelés és jóváhagyás 
vonatkozik. Ezért a [YYYY.MM.DD]-i 
XX/XXX/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet hatálya alá tartozó, kizárólag 
adalékanyagként használt élelmiszereket, a 
[YYYY.MM.DD]-i XX/XXX/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá 
tartozó aromaanyagokat, az élelmiszerek és 
az élelmiszer-összetevők előállításánál 
használt extrakciós oldószerekre vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 
1988. június 13-i 88/344/EGK tanácsi 
irányelv hatálya alá tartozó extrakciós 
oldószereket, a [YYYY.MM.DD]-i 
XX/XXX/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet hatálya alá tartozó enzimeket, 
valamint a géntechnológiával módosított 
élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 
2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK 
rendelet hatálya alá tartozó 
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géntechnológiával módosított 
élelmiszereket ki kell zárni e rendelet 
hatálya alól.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a közösségi szabályozás alapján minden új élelmiszerre és 
élelmiszer-összetevőre egységes kockázatértékelésnek kell vonatkoznia. Azoknak az 
élelmiszereknek, amelyek valamely más uniós szabályozás alapján már kockázatértékelési és 
jóváhagyási eljárás alá tartoznak nem kellene kockázatértékelés és jóváhagyás tárgyát 
képezniük az új élelmiszerekről szóló rendelet értelmében.

Módosítás 59
Mojca Drčar Murko

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) Az új élelmiszer kategóriába történő
besorolását, például az alapján, hogy egy 
élelmiszert használtak-e jelentős mértékben 
emberi fogyasztásra a szabályozás 
alkalmazásának megkezdése előtt, vagy 
hogy az a jól ismert élelmiszer-gyártási 
módszerek felhasználásával készült-e, a 
tagállamokban elérhető és az érintett felek 
által nyújtott további információk alapján 
kell megállapítani. Ezen információk
begyűjtésére eljárást kell létrehozni. Ezen 
eljárásnak egyszerűnek és átláthatónak 
kell lennie, elkerülve a piac indokolatlan 
megzavarását.

Or. en

Indokolás

Az információk begyűjtésére szolgáló eljárás kiterjedhet a már forgalomba hozott termékekre 
és azon termékekre vonatkozó kérdésekre is, amelyeknek új élelmiszerként történő besorolását 
kérelmezték, de végül nem sorolták be őket új élelmiszerként.  Az átlátható adatgyűjtés során 
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e termékek versenyhelyzetét nem befolyásolhatják kedvezőtlenül az új státusszal kapcsolatos 
helytelen következtetések. A Bizottság eljárásának ezért érzékenynek kell lennie az ilyen 
problémákra, és el kell kerülnie a piac indokolatlan megzavarását. Az 1997. május 15-i 
referenciaidőpontot meg kell változtatni, mivel a rendelet hatálya a 258/97 rendelethez képest 
módosul. Az időpont helyébe e rendelet alkalmazási dátumának kell lépnie.

Módosítás 60
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az új élelmiszereket csak akkor 
szabad a Közösségben forgalomba hozni, 
ha biztonságosak, és nem alkalmasak a 
fogyasztók megtévesztésére. Ezenkívül 
azoktól az élelmiszerektől, amelyek 
helyettesítésére szolgálnak, nem szabad 
olyan mértékben eltérniük, hogy a 
fogyasztónak abból táplálkozási hátránya 
fakadjon.

(14) Az új élelmiszereket csak akkor 
szabad a Közösségben forgalomba hozni, 
ha biztonságosak, nem alkalmasak a 
fogyasztók megtévesztésére és egyértelmű 
előnyöket jelentenek a fogyasztók 
számára. Ezenkívül azoktól az 
élelmiszerektől, amelyek helyettesítésére 
szolgálnak, nem szabad olyan mértékben 
eltérniük, hogy a fogyasztónak abból 
táplálkozási hátránya fakadjon.

Or. en

Módosítás 61
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az állatkísérletek elkerülése 
érdekében, e rendelet alkalmazásában 
gerinces állatokon csak végső 
megoldásként lehet kísérleteket 
végrehajtani. A rendeletnek biztosítania 
kell, hogy a gerinces állatokon folytatott 
állatkísérletek a lehető legkevesebb 
esetben forduljanak elő, és hogy 
tartózkodjanak az ismételt kísérletektől, 
továbbá elő kell segítenie a nem 
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állatkísérleteken alapuló kísérleti 
módszereket és az intelligens kísérleti 
stratégiákat.  A gerinces állatokon végzett 
kísérletekre vonatkozó meglévő 
eredményeket meg kell osztani az új 
élelmiszerek fejlesztésének folyamatában. 
A kísérleti és egyéb tudományos célokra 
használt állatok védelmére vonatkozó 
tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
szóló, 1986. november 24-i 86/609/EGK 
tanácsi irányelvvel1 összhangban a 
gerinces állatokon végzett kísérleteket 
helyettesíteni, korlátozni vagy finomítani 
kell. E rendelet végrehajtásának lehetőség 
szerint megfelelő alternatív kísérleti 
módszerek felhasználásán kell alapulnia. 
A Bizottság legkésőbb ...-ig* felülvizsgálja 
a gerinces állatokon végzett kísérletekre 
vonatkozó adatvédelmi szabályokat, 
amelyeket szükség szerint megváltoztat.
1 HL L 358., 1986.12.18., 1. o. 

* Hét évvel e rendelet hatálybalépését követően.

Or. en

Indokolás

Az állatok védelméről és egészségéről szóló jegyzőkönyv követelményeivel összhangban –
amelyeket a Közösség és a tagállamok az állatok egészségére vonatkozó politikák 
kialakításánál és végrehajtásánál teljes mértékben figyelembe vesznek – szerepeltetni kell, 
hogy az állatkísérletek számát ténylegesen a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani, és 
csak végső megoldásként lehet alkalmazni, valamint az alternatívák alkalmazása támogatott.

Módosítás 62
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az új élelmiszerekből származó 
lehetséges kockázatok értékelésének 
kritériumait is meg kell határozni. Az új 
élelmiszerek tudományos értékelésének 

(16) Az új élelmiszerekből származó 
lehetséges kockázatok értékelésének 
kritériumait is meg kell határozni. Az új 
élelmiszerek tudományos értékelésének 
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harmonizálása érdekében ezeket az 
értékeléseket az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a 
továbbiakban: Hatóság) kell végeznie.

harmonizálása érdekében ezeket az 
értékeléseket az Európai Élelmiszer-
biztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: 
Hatóság) kell végeznie a tagállami 
hatóságokkal együttműködve.

Or. fr

Indokolás

Míg az új élelmiszerekre vonatkozó engedélyezési és értékelési eljárás központosítása 
kívánatos cél, együttműködést kell fenntartani az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság és a 
tagállamok illetékes hatóságai között, különösen az e szabályozás értelménben rájuk ruházott 
piacfigyelési feladatok tekintetében. Ezen együtműködés lehetőséget biztosít számukra, hogy 
fenntartsák szakmai ismereteiket és illetékességüket.

Módosítás 63
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A biztonsági értékelés alapján szükség 
esetén a forgalomba hozatalt követő 
felügyeleti követelményeket kell bevezetni 
az emberi fogyasztásra szánt új 
élelmiszerek használatával kapcsolatban.

(18) A biztonsági értékelés alapján a 
forgalomba hozatalt követő felügyeleti 
követelményeket kell bevezetni az új 
élelmiszerek használatával kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

Az előadó 10. módosításának egyértelműbbé tétele.
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Módosítás 64
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

A géntechnológiával módosított 
élelmiszerekről és takarmányokról szóló 
1829/2003/EK rendelet 30. és 31. cikkében 
foglaltaknak megfelelően biztosítani kell 
az adatvédelmet és a titoktartást.

Or. en

Módosítás 65
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Bizonyos körülmények között – hogy 
élénkítsék az agrár-élelmiszeriparhoz 
kapcsolódó kutatást és fejlesztést, és ezáltal 

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

az innovációt is – az új élelmiszerek 
közösségi listájára történő felvételére 
irányuló kérelem alátámasztására 
benyújtott, újonnan kidolgozott 
tudományos adatokat és a szellemi 
tulajdont képező adatokat korlátozott ideig 
nem lehet más kérelmező előnyére 
felhasználni az első kérelmező 
beleegyezése nélkül. Az egy bizonyos 
kérelmező által szolgáltatott tudományos 
adatok védelme nem akadályozhatja a 
többi kérelmezőt abban, hogy saját 
tudományos adataik alapján az adott 
élelmiszernek az új élelmiszerek közösségi 
listájára történő felvételét 
kezdeményezzék. 

A gerinces állatokon végzett vizsgálatok 
megismétlését azonban meg kell tiltani. 
Ebben az összefüggésben kötelezettséget 
kell előírni arra, hogy a gerinces 
állatokon végzett kísérletek eredményeihez 
és más vizsgálatokhoz, amelyek révén az 
állatkísérletek elkerülhetők, hozzá 
lehessen jutni.

Or. en

Módosítás 66
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Bizonyos körülmények között – hogy 
élénkítsék az agrár-élelmiszeriparhoz 
kapcsolódó kutatást és fejlesztést, és 
ezáltal az innovációt is – az új élelmiszerek 
közösségi listájára történő felvételére 
irányuló kérelem alátámasztására 
benyújtott, újonnan kidolgozott 
tudományos adatokat és a szellemi 
tulajdont képező adatokat korlátozott ideig 
nem lehet más kérelmező előnyére 

(20) Az agrár-élelmiszeriparhoz 
kapcsolódó kutatás és fejlesztés, és ezáltal 
az innováció ösztönzése érdekében
helyénvaló az újítók által az e rendelet 
szerinti kérelem alátámasztására szolgáló 
adatok előállításába történt befektetések 
védelme. Az új élelmiszerek közösségi 
listájára történő felvételére irányuló 
kérelem alátámasztására benyújtott, 
újonnan kidolgozott tudományos adatokat 
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felhasználni az első kérelmező 
beleegyezése nélkül. Az egy bizonyos 
kérelmező által szolgáltatott tudományos 
adatok védelme nem akadályozhatja a 
többi kérelmezőt abban, hogy saját 
tudományos adataik alapján az adott 
élelmiszernek az új élelmiszerek közösségi 
listájára történő felvételét 
kezdeményezzék.

és a szellemi tulajdont képező adatokat 
korlátozott ideig nem lehet más kérelmező 
előnyére felhasználni az első kérelmező 
beleegyezése nélkül. 

Ezen korlátozott időszakban az 
engedélyezést csak az első kérelmezőnek 
adják meg, ami nem zárja ki más 
kérelmező azon jogát, hogy saját kérelmet 
nyújtson be. Az egy bizonyos kérelmező 
által szolgáltatott tudományos adatok 
védelme nem akadályozhatja a többi 
kérelmezőt abban, hogy saját tudományos 
adataik alapján az adott élelmiszernek az új 
élelmiszerek közösségi listájára történő 
felvételét kezdeményezzék.

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében a (20) preambulumbekezdés szövegének összhangban kell lennie 
az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról 
szóló 1924/2006/EK rendelet (32) preambulumbekezdésének szövegével.

Módosítás 67
Mojca Drčar Murko

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Bizonyos körülmények között – hogy 
élénkítsék az agrár-élelmiszeriparhoz 
kapcsolódó kutatást és fejlesztést, és 
ezáltal az innovációt is – az új élelmiszerek 
közösségi listájára történő felvételére 
irányuló kérelem alátámasztására 
benyújtott, újonnan kidolgozott 
tudományos adatokat és a szellemi 

(20) Az agrár-élelmiszeriparhoz 
kapcsolódó kutatás és fejlesztés, és ezáltal 
az innováció ösztönzése érdekében
helyénvaló az újítók által az e rendelet 
szerinti kérelem alátámasztására szolgáló 
adatok előállításába történt befektetések 
védelme. Az új élelmiszerek közösségi 
listájára történő felvételére irányuló 
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tulajdont képező adatokat korlátozott ideig 
nem lehet más kérelmező előnyére 
felhasználni az első kérelmező 
beleegyezése nélkül. Az egy bizonyos 
kérelmező által szolgáltatott tudományos 
adatok védelme nem akadályozhatja a 
többi kérelmezőt abban, hogy saját 
tudományos adataik alapján az adott 
élelmiszernek az új élelmiszerek közösségi 
listájára történő felvételét 
kezdeményezzék.

kérelem alátámasztására benyújtott, 
újonnan kidolgozott tudományos adatokat 
és a szellemi tulajdont képező adatokat 
korlátozott ideig nem lehet más kérelmező 
előnyére felhasználni az első kérelmező 
beleegyezése nélkül. Ezen korlátozott 
időszakban az engedélyezést csak az első 
kérelmezőnek adják meg, ami nem zárja 
ki más kérelmező azon jogát, hogy saját 
kérelmet nyújtson be. Az egy bizonyos 
kérelmező által szolgáltatott tudományos 
adatok védelme nem akadályozhatja a 
többi kérelmezőt abban, hogy saját 
tudományos adataik alapján az adott 
élelmiszernek az új élelmiszerek közösségi 
listájára történő felvételét 
kezdeményezzék.

Or. en

Indokolás

A (20) preambulumbekezdés szövegének összhangban kell lennie az élelmiszerekkel 
kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK 
rendelet (32) preambulumbekezdésének szövegével.

Módosítás 68
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

élelmiszerek közösségi listára történő 
felvételét azokban az esetekben bizonyos 
használati feltételekhez vagy címkézési 
kötelezettséghez kell kötni. A 
nanotechnológia segítségével előállított 
termékeket és a géntechnológiával 
módosított takarmánnyal etetett állatokból 
előállított élelmiszereket az erre utaló 
címkével kell ellátni.

Or. en

Indokolás

Az előadó 12. módosításának egyértelműbbé tétele. Nyilvánvaló szabályozási hiányosság 
található a géntechnológiával módosított takarmánnyal etetett állatokból előállított 
termékekre vonatkozó rendelkezésekben. Az 1829/2003 rendelet (16) 
preambulumbekezdésének értelmezése szerint a rendelet hatálya a géntechnológiával 
módosított takarmánnyal etetett állatokból előállított termékekre nem terjed ki. Ez azt jelenti, 
hogy a 1829/2003 rendelet nem tartalmaz címkézésre vonatkozó rendelkezéseket, ezért a 
joghézag kitöltésére ebben a rendeletben kell meghatározni a megfelelő szabályokat.

Módosítás 69
Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A kiegészítő címkézésre vonatkozó kritériumoknak etikai megfontolásokat – mint például a 
klónozást – is tartalmaznia kell. Ezért lehetővé kell tenni a klónozott állatokból készült 
élelmiszerek címkézésének megkövetelését.

Módosítás 70
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(22) Az élelmiszerekkel kapcsolatos, 
tápanyag-összetételre és egészségre 
vonatkozó állításokról szóló, 2006. 
december 20-i 1924/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet harmonizálja 
az élelmiszerekkel és egészséggel 
kapcsolatos állításokra vonatkozó tagállami 
rendelkezéseket. Ezért az új élelmiszerekre 
vonatkozó állításokat csak e fenti 
rendelettel összhangban lehet tenni. Ha egy 
kérelmező azt kívánja, hogy egy új 
élelmiszeren az 1924/2006/EK rendelet 17. 
vagy 18. cikke szerint engedélyezett, 
egészségre vonatkozó állítás szerepeljen, 
és az új élelmiszerre és az egészségre 
vonatkozó állításra irányuló kérelmekben 
kéri a szellemi tulajdont képező adatok 
védelmét, az adatvédelmi időszakok a 
kérelmező kérésére egyszerre kezdődnek, 
és egyidejűleg zajlanak.

Or. en
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Módosítás 71
Mojca Drčar Murko

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(22) Az élelmiszerekkel kapcsolatos, 
tápanyag-összetételre és egészségre 
vonatkozó állításokról szóló, 2006. 
december 20-i 1924/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet harmonizálja 
az élelmiszerekkel és egészséggel 
kapcsolatos állításokra vonatkozó tagállami 
rendelkezéseket. Ezért az új élelmiszerekre 
vonatkozó állításokat csak e fenti 
rendelettel összhangban lehet tenni. Ha egy 
kérelmező azt kívánja, hogy egy új 
élelmiszeren az 1924/2006/EK rendelet 17. 
vagy 18. cikke szerint engedélyezett, 
egészségre vonatkozó állítás szerepeljen, 
és az új élelmiszerre és az egészségre 
vonatkozó állításra irányuló kérelmekben 
kéri a szellemi tulajdont képező adatok 
védelmét, az adatvédelmi időszakok a 
kérelmező kérésére egyszerre kezdődnek, 
és egyidejűleg zajlanak.

Or. en

Indokolás

Az új élelmiszer vagy egészségre vonatkozó állítás engedélyezésére irányuló, tárgy szerint 
összefüggő kérelmek, amelyek ugyanarra a termékre vonatkoznak és védett tudományos 
adatokon alapulnak, különböző ütemterv szerint is kezelhetők. Így előfordulhat, hogy az 
adatvédelmi időszak az egyik engedély keretében már nagyrészt letelt, amikor az ezzel 
tárgyban összefüggő másik engedély adatvédelmi időszaka megkezdődik.  Gondoskodni kell 
arról, hogy a tárgy szerint összefüggő kérelmek adatvédelmi időszakait a kérelmező kérésére 
egymással összehangolják.
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Módosítás 72
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 73
Mojca Drčar Murko

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A 258/97/EK rendelet szerint a 
közösségi piacon forgalomba helyezett új 
élelmiszerek továbbra is forgalmazhatók. A 
258/97/EK rendelet szerint engedélyezett 
új élelmiszereket az új élelmiszerek ezen 

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

rendelet által felállított közösségi listájára 
is fel kell venni. Ezenkívül a 258/97/EK 
rendelet szerint benyújtott kérelmeket azon 
esetekben, amikor a 258/97/EK rendelet 6. 
cikkének (3) bekezdése szerinti előzetes 
értékelő jelentést nem juttatták el a 
Bizottságnak, valamint minden olyan 
esetben, amikor a fent említett rendelet 6. 
cikkének (3) vagy (4) bekezdése szerinti 
kiegészítő értékelő jelentésre van szükség 
ezen rendelet alkalmazásának megkezdése 
előtt, az ezen rendelet szerint benyújtott 
kérelmeknek kell tekinteni. Ha a 
hatóságnak és a tagállamoknak véleményt 
kell nyilvánítaniuk, az előzetes értékelés 
eredményét figyelembe kell venniük. Az e 
rendelet alkalmazásának időpontját 
megelőzően a 258/97/EK rendelet 4. cikke 
alapján benyújtott egyéb kérelmeket a 
258/97/EK rendelet rendelkezései szerint 
kell feldolgozni.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg azon kérelmek lehetséges hátrányos megkülönböztetését 
eredményezheti, amelyek tekintetében már küldtek a Bizottságnak előzetes értékelő jelentést, 
mivel kifogás hiányában sor kerülhet egy ilyen kérelem engedélyezésére anélkül, hogy az 
EÉBH-nak továbbítanák értékelés céljából. Minden olyan kérelmet, amelyről már küldtek 
előzetes értékelő jelentést a Bizottságnak, továbbra is a 258/97/EK rendeletben megállapított 
eljárás szerint kell feldolgozni.

Módosítás 74
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 258/97/EK rendelet szerint a közösségi 
piacon forgalomba helyezett új 
élelmiszerek továbbra is forgalmazhatók. A 
258/97/EK rendelet szerint engedélyezett 

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

új élelmiszereket az új élelmiszerek ezen 
rendelet által felállított közösségi listájára 
is fel kell venni. Ezenkívül a 258/97/EK 
rendelet szerint benyújtott kérelmeket azon 
esetekben, amikor a 258/97/EK rendelet 6. 
cikkének (3) bekezdése szerinti előzetes 
értékelő jelentést nem juttatták el a 
Bizottságnak, valamint minden olyan 
esetben, amikor a fent említett rendelet 6. 
cikkének (3) vagy (4) bekezdése szerinti 
kiegészítő értékelő jelentésre van szükség 
ezen rendelet alkalmazásának megkezdése 
előtt, az ezen rendelet szerint benyújtott 
kérelmeknek kell tekinteni. Az e rendelet 
alkalmazásának időpontját megelőzően a 
258/97/EK rendelet 4. cikke alapján 
benyújtott egyéb kérelmeket a 258/97/EK 
rendelet rendelkezései szerint kell 
feldolgozni.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg azon kérelmek lehetséges hátrányos megkülönböztetését 
eredményezheti, amelyek tekintetében már küldtek a Bizottságnak előzetes értékelő jelentést, 
mivel kifogás hiányában sor kerülhet egy ilyen kérelem engedélyezésére anélkül, hogy az 
EÉBH-nak továbbítanák értékelés céljából. Minden olyan kérelmet, amelyről már küldtek 
előzetes értékelő jelentést a Bizottságnak, továbbra is a 258/97/EK rendeletben megállapított 
eljárás szerint kell feldolgozni.

Módosítás 75
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

E rendelet – az emberi élet és egészség, az 
állatok egészsége és jóléte, a környezet és 
a fogyasztók érdekei magas szintű 
védelmének, valamint a belső piac 
átlátható és hatékony működésének 
biztosítása érdekében – összehangolt
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illetően. szabályokat határoz meg az új élelmiszerek 
Közösségben történő forgalomba hozatalát 
illetően.

Or. en

Indokolás

Az előadó 15. módosításának módosítása.

Módosítás 76
Mojca Drčar Murko

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

E célt egyértelműen fel kell venni a tárgyba, mivel fontos közösségi célkitűzés és a 
preambulumbekezdésekben szereplő célok egyike.
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Módosítás 77
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

E rendelet – az emberi egészség, a 
fogyasztóvédelem, az állategészségügy és 
az állatvédelem, a környezetvédelem, 
valamint a belső piac hatékony 
működésének biztosítására, továbbá az 
agrár-élelmiszeriparon belüli innováció 
ösztönzése céljából – harmonizált 
szabályokat határoz meg az új élelmiszerek 
Közösségben történő forgalomba hozatalát 
illetően.

Or. en

Indokolás

Az állategészségügyet és az állatvédelmet, valamint a környezetvédelmet figyelembe kell venni 
az engedélyezési folyamat során. Az agrár-élelmiszeriparon belüli újítások szintén a Közösség 
fontos célkitűzései közé tartoznak, és e célt egyértelműen fel kell venni a tárgyba.

Módosítás 78
Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ii) [az élelmiszer-aromaanyagokról szóló] 
[…/.../EK] rendelet hatálya alá tartozó 
élelmiszer-aromaanyagok;

(ii) [az élelmiszer-aromaanyagokról szóló] 
[…/.../EK] rendelet hatálya alá tartozó 
élelmiszer-aromaanyagok, kivéve ahol az 
élelmiszer-aromaanyagokról szóló 
rendelet 8.1 cikke a), b) és c) pontjában 
említett ízesítőanyagok új élelmiszerből 
készülnek;

Or. en
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Indokolás

Biztosítani kell, hogy valamennyi új élelmiszerre biztonsági értékelés és jóváhagyás 
vonatkozzon a közösségi szabályozás értelmében.

Módosítás 79
Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(v) a 89/398/EGK irányelv, a 2002/46/EK 
irányelv vagy az 1925/2006/EK rendelet 
hatálya alá tartozó vitaminok vagy ásványi 
anyagok.

(v) a 89/398/EGK irányelv, a 2002/46/EK 
irányelv vagy az 1925/2006/EK rendelet 
hatálya alá tartozó vitaminok vagy ásványi 
anyagok, kivéve amennyiben a vitaminok
vagy ásványi anyagok új forrásokból 
származnak, vagy olyan előállítási 
folyamat felhasználásávál készülnek, 
amelyet az adott szabályozás szerinti 
engedélyezésükkor nem vettek figyelembe.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy valamennyi új élelmiszerre biztonsági értékelés és jóváhagyás 
vonatkozzon a közösségi szabályozás értelmében.

Módosítás 80
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan Jørgensen, John 
Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) klónozott állatokból, vagy azok 
leszármazottaitól származó élelmiszerek. 
A jelen rendelet hatálybalépésének a 20. 
cikkben említett időpontját megelőzően a 
Bizottság jogalkotási javaslatot terjeszt 
elő, hogy megakadályozza a klónozott 
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állatokból és leszármazottaikból származó 
élelmiszerek bekerülését a közösségi 
piacra. Ezt a javaslatot továbbítja az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság és az etikával foglalkozó európai csoport 
tudományos véleménye rámutat, hogy a klónozás súlyos egészségügyi és jóléti problémákat 
okoz mind a klónozott állatoknak, mind kihordó anyaállataiknak. A klónozott magzatok 
gyakran nagyobbak, mint a normális magzatok; ez sok nehéz és császármetszéses szülést 
eredményez. Sok klón a terhesség alatt vagy élete első heteiben az immunrendszer 
rendellenességei, a keringési rendszer betegségei, légzési problémák vagy vesebántalmak 
következtében elpusztul.

Módosítás 81
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdés sérelme nélkül e 
rendeletet alkalmazni kell azon 
élelmiszer-adalékanyagokra, 
élelmiszeripari enzimekre, 
élelmiszerízesítőkre és bizonyos ízesítő 
tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-
összetevőkre, amelyek esetében új, 1997. 
május 15. előtt nem használt gyártási 
eljárást alkalmaztak, amely eljárás az 
élelmiszerek összetételében vagy 
szerkezetében számottevő változásokat 
idéz elő (pl. nanotechnológia). 
Amennyiben az új élelmiszerek más 
termékekben felhasználva gyakorolhatnak 
adalékanyagokra vagy aromaanyagokra 
jellemző hatást, úgy rájuk ezt a rendeletet, 
továbbá az élelmiszer-adalékanyagokról 
vagy az aromaanyagokról szóló 
jogszabályokat egyaránt alkalmazni kell. 
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Or. en

Indokolás

Az AGRI vélemény 16. módosításának módosítása. Töröltük az AGRI módosítás legutolsó 
részét („amelyek kihatnak azok tápértékére, az anyagcserére vagy az azokban található nem 
kívánatos anyagok mennyiségére”, mert a jelen szabályzatnak ki kell terjednie minden olyan 
élelmiszertermékre, amelynek az előállítása során nanotechnológiát használtak. Az utolsó 
mondat beillesztése annak egyértelműsítését szolgálta, hogy azon új élelmiszerekre, amelyeket 
más termékekben adott esetben élelmiszeradalékként vagy aromaanyagként használnak, 
nemcsak e rendeletet kell alkalmazni, hanem az élelmiszeradalékokról/aromaanyagokról 
szóló rendeletet is.

Módosítás 82
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben egy élelmiszert olyan új 
termelési eljárással – többek között 
nanotechnológa és nanotudomány 
alkalmazásával – módosítanak, amely 
esetében a tudomány jelenlegi állása még 
nem teszi lehetővé a kockázatfelmérést, a 
kérdéses termék csak akkor hozható 
forgalomba, ha egy érvényes 
kockázatfelmérés biztonságosnak ítéli.

Or. nl

Indokolás

Mindaddig, amíg egy érvényes kockázatfelméréshez szükséges tudás nem áll rendelkezésre, az 
elővigyázatosság elve alapján a szóban forgó élelmiszer a fejlesztés folyamatában még nem 
tart ott, hogy piacra lehessen dobni.
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Módosítás 83
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Amennyiben egy élelmiszer 
gyógyszerhez hasonló hatást gyakorolhat 
az emberi szervezetre, az Európai 
Gyógyszerértékelő Ügynökségnek 
(EMEA) kell eldöntenie, hogy 
gyógyszernek minősül-e vagy sem, és így a 
762/2004/EK rendelettel módosított 
2309/93/EK renelet hatálya alá tartozik-e 
vagy sem.

Or. nl

Indokolás

Az új élelmiszerekről szóló rendelet nem szolgálhat kiskapuként gyógyászati termékek piacra 
dobásához.

Módosítás 84
Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „új élelmiszer”: a) „új élelmiszer”: olyan élelmiszer, melyet 
1997. május 15-ig a Közösségben nem 
használtak jelentős mértékben emberi 
fogyasztásra, beleértve

i. olyan élelmiszer, melyet 1997. május 15. 
előtt a Közösségben nem használtak 
jelentős mértékben emberi fogyasztásra;

Or. en
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Indokolás

Az új élelmiszerek átfogó fogalommeghatározása a 3. cikk (2) bekezdése a) pontjának i. 
alpontjában szerepel. A következő két kategória (ii. és iii.) ezen átfogó fogalommeghatározás 
alcsoportjait képezi. A 3. cikk (2) bekezdés a) pont i. alpont 2. bekezdésének szövege (a 
táplálékiegészítőkben való használatról) a 3. cikk (2) bekezdés a) pont alatt felsorolt összes 
kategóriára érvényes. A végrehajtási intézkedéseket a rendelet alkalmazása előtt el kell 
fogadni.

Módosítás 85
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a i pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. olyan élelmiszer, melyet 1997. május 15. 
előtt a Közösségben nem használtak 
jelentős mértékben emberi fogyasztásra;

i. olyan élelmiszer, melyet 1997. május 15. 
előtt a Közösségben nem használtak 
jelentős mértékben emberi fogyasztásra,
ideértve az új élelmiszerekről és az új 
élelmiszer-összetevőkről szóló 258/97/EK 
rendelet értelmében végrehajtott gyorsított 
eljárás során jóváhagyott élelmiszereket 
is.

Or. nl

Indokolás

A gyorsított eljárás alacsonyabb védelmi szintet vezetett be az élelmiszerbiztonság terén.

Módosítás 86
Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a i pont – albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszer kizárólag étrend-
kiegészítőként vagy étrend-kiegészítő 
részeként történő felhasználása nem 
elegendő annak bizonyítására, hogy az 

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

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

Or. en

Indokolás

Az új élelmiszerek átfogó fogalommeghatározása a 3. cikk (2) bekezdése a) pontjának i. 
alpontjában szerepel. A következő két kategória (ii. és iii.) ezen átfogó fogalommeghatározás 
alcsoportjait képezi. A 3. cikk (2) bekezdés a) pont i. alpont 2. bekezdésének szövege (a 
táplálékiegészítőkben való használatról) a 3. cikk (2) bekezdés a) pont alatt felsorolt összes 
kategóriára érvényes. A végrehajtási intézkedéseket a rendelet alkalmazása előtt el kell 
fogadni.

Módosítás 87
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a i pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) olyan élelmiszer, melyet 1997. május 
15. előtt a Közösségben nem használtak 
jelentős mértékben emberi fogyasztásra;

i. olyan élelmiszer, amelynek a 
Közösségben történő biztonságos 
használatáról nincs adat;
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Or. en

Módosítás 88
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a ii pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. olyan növényből vagy állatból előállított 
élelmiszer, melyen nem hagyományos, 
1997. május 15. előtt nem használt 
termelési/tenyésztési módszert 
alkalmaztak; valamint

ii. olyan növényből előállított élelmiszer, 
amelyet 1997. május 15. előtt nem 
használt, új módszerrel termesztettek, 
amely a biztonságot vagy tápértéket 
befolyásoló, jelentős változást okoz az 
élelmiszer szerkezetében vagy 
összetételében.

Or. en

Módosítás 89
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a iii pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. olyan élelmiszer, amin új, 1997. május 
15. előtt nem használt gyártási eljárást 
alkalmaztak, amely eljárás az élelmiszerek 
összetételében vagy szerkezetében olyan 
számottevő változásokat idéz elő, amelyek 
kihatnak azok tápértékére, az anyagcserére 
vagy az azokban található nem kívánatos 
anyagok mennyiségére.

iii. olyan élelmiszer, amelyet új, a 
Közösségben 1997. május 15. előtt jelentős 
mértékben nem alkalmazott eljárással 
gyártottak – mindenképpen beleértve a 
nanotechnológiával előállított 
élelmiszereket, de nem kizárólag ezeket –
amely eljárás az élelmiszerek 
összetételében vagy szerkezetében olyan 
változásokat idéz elő, amelyek kihatnak 
azok tápértékére, az anyagcserére vagy az 
azokban található nem kívánatos anyagok 
mennyiségére; 

Or. en
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Indokolás

Az előadó 21. módosításának módosítása.

Módosítás 90
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a iii pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

olyan élelmiszer, amin új, 1997. május 15. 
előtt nem használt gyártási eljárást 
alkalmaztak, amely eljárás az élelmiszerek 
összetételében vagy szerkezetében olyan 
számottevő változásokat idéz elő, amelyek 
kihatnak azok tápértékére, az 
anyagcserére vagy az azokban található 
nem kívánatos anyagok mennyiségére.

iii. olyan élelmiszer, amelyet 1997. május 
15. előtt nem használt, új módszerrel 
állítottak elő, amely a biztonságot vagy 
tápértéket befolyásoló, számottevő 
változásokat idéz elő az élelmiszerek
összetételében vagy szerkezetében.

Or. en

Módosítás 91
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a iii pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. olyan élelmiszer, amin új, 1997. május 
15. előtt nem használt gyártási eljárást 
alkalmaztak, amely eljárás az élelmiszerek 
összetételében vagy szerkezetében olyan 
számottevő változásokat idéz elő, amelyek 
kihatnak azok tápértékére, az anyagcserére 
vagy az azokban található nem kívánatos 
anyagok mennyiségére.

iii. olyan élelmiszer, amin új, 1997. május 
15. előtt nem használt gyártási eljárást 
alkalmaztak, amely eljárás az élelmiszerek 
összetételében vagy szerkezetében olyan 
számottevő változásokat idéz elő, amelyek 
kihatnak azok tápértékére, az anyagcserére 
vagy az azokban található nem kívánatos 
anyagok mennyiségére; a nanotechnológia 
és nanotudomány alkalmazásával 
előállított élelmiszereket minden 
körülmények közt olyan élelmiszernek kell 
tekinteni, amelyet új eljárással gyártottak. 
A 14. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályozási bizottsági eljárásnak 
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megfelelően a Bizottság meghatározást 
fogad el a nanotechnológia és 
nanotudomány alkalmazásával előállított 
élelmiszerekről.

Or. en

Módosítás 92
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) „harmadik országból származó 
hagyományos élelmiszer”: olyan 
élelmiszer, melyet az adott harmadik 
országban régóta használnak, azaz a 
szóban forgó élelmiszer legalább 30 éve az 
ország népességének széles körében a 
szokásos étrend részét képezi, és továbbra 
is részét fogja képezni;

Or. de

Módosítás 93
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „hosszú időn át tartó biztonságos 
használat”: a szóban forgó élelmiszer 
biztonságosságát az összetételére 
vonatkozó adatok és a használatával 
kapcsolatos tapasztalat támasztják alá, 
valamint az is, hogy az adott élelmiszer az 
ország népességének széles körében 
továbbra is a szokásos étrend részét képezi.

c) „hosszú időn át tartó biztonságos 
használat”: a szóban forgó élelmiszer 
biztonságosságát a használatával 
kapcsolatos tapasztalat és az összetételére 
vonatkozó adatok támasztják alá, valamint 
az is, hogy az adott élelmiszer az ország 
népességének széles körében legalább 30 
éve a szokásos étrend részét képezi.

Or. de
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Módosítás 94
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) „nanotechnológia segítségével 
előállított termék”: olyan termék, amely 
szélességét, hosszúságát vagy magasságát 
tekintve 100 nanométernél nem nagyobb 
méretű – vagy ha ennél nagyobb, akkor 
általános jelleggel, tudományosan 
nanotechnológiai termékként elfogadott –
szintetikus anyagot tartalmaz, anyagból 
áll, vagy anyag segítségével készült.

Or. nl

Indokolás

A fogalommeghatározások tisztázása.

Módosítás 95
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) „nanotechnológiák segítségével 
előállított termék”: a hosszúságát, 
szélességét vagy magasságát tekintve 300 
nm körüli méretű, vagy csökkentett 
részecskeméreteinél fogva a megszokott 
formához viszonyítva új jellemzőkkel bíró 
anyagokat tartalmazó, ilyen anyagból 
álló, vagy ilyen anyag segítségével készült 
termék.

Or. en
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Indokolás

Modification of Amendment 26 by the Rapporteur. There is not yet an agreement on a size-
based or other definition of nanomaterials. However many institutions have begun using the 
provisional definition of nanomaterials as having novel, size-dependent characteristics which 
are not seen in larger particles of the same material. Typically this is referred to as a particle 
having at least one dimension existing in the size of up to 100nm. However the suitability of 
the 100nm definition has been queried: there is growing international recognition that some 
particles greater than 100nm exhibit similar anatomical and physiological behaviour. Altered 
properties can include greater chemical reactivity, altered colour, strength, solubility, 
electrical conductivity etc. Especially in relation to food, the highest level of safety provisions 
must be applied, and a broad definition will best answer this purpose.

Módosítás 96
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) „nanoanyag”: olyan szilárd, 
mesterségesen előállított anyag, amelynek 
egy vagy több külső dimenziója vagy belső 
alkotóeleme 100 nm vagy annál kisebb 
méretű.

Or. fr

Indokolás

A Kartika Tamara Liotard 26. módosításában javasolt meghatározás nem teljes, és kizárhat 
bizonyos nanoanyagokat. Ezen túlmenően, a különféle közösségi jogalkotási dokumentumok 
közötti koherencia érdekében egységes meghatározásokat kell használni.

Módosítás 97
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) „nanotárgy”: olyan szilárd, 
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mesterségesen előállított vagy 
szándékosan használt tárgy, szerkezet 
vagy berendezés, amelynek egy vagy több 
dimenziója 100 és 500 nm között van.

Or. fr

Indokolás

A nanoanyagok definíciója további meghatározást tesz szükségessé, hogy kiterjedjen egyéb, 
olyan nanotechnológiákat alkalmazó termékekre is, amelyeket bele kell foglalni a 
nanotechnológia körébe. E nanotárgyak egy vagy több dimenziója nagyobb, mint a 96. 
módosításban említett méretek; ilyen termékek például a nanocsövek, a nanorostok és a 
nanofilmek.

Módosítás 98
Mojca Drčar Murko

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszerek emberi fogyasztásra szánt 
használatával kapcsolatos adatgyűjtés

Az új élelmiszer besorolásával kapcsolatos 
adatgyűjtés

Or. en

Indokolás

Az adatokat összehangolt módon kell gyűjteni, hogy fel lehessen mérni e rendelet 
alkalmazhatóságát a javasolt alkalmazásokat és termékeket illetően. Minden újonnan 
előterjesztett termék esetén ellenőrzésre kerül sor, azt kiderítendő, hogy a közösségen belül 
egy vagy több tagállamban fogyasztottak-e már jelentős mennyiségben ilyen terméket. E 
felmérés nyomán (idővel) elkészül majd a besorolt termékek listája.
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Módosítás 99
Mojca Drčar Murko

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság adatokat gyűjt a 
tagállamoktól és/vagy az élelmiszeripari 
vállalkozóktól, vagy más érintett felektől 
annak megállapítása céljából, hogy a 
kérelmek tárgya az új élelmiszerek körébe 
tartozik-e, illetve azért, hogy a már 
forgalomban lévő termékekkel 
kapcsolatban felmerülő kérdések esetén 
felmérje, hogy az adott élelmiszert e 
rendelet hatálybalépése előtt milyen 
mértékben használták emberi 
fogyasztásra.

Or. en

Indokolás

Az 1997. május 15-i referenciaidőpontot meg kell változtatni, mivel a rendelet hatálya a 
258/97 rendelethez képest módosul. Az időpont helyébe e rendelet hatálybalépése dátumának 
kell lépnie.

Módosítás 100
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság adatokat gyűjt a 
tagállamoktól, illetve nyilvános 
konzultáció révén, hogy egy bizonyos 
élelmiszer 1997. május 15. előtti, emberi 
fogyasztásra szánt felhasználásának 
mértékét megállapítsa. A Bizottság 
nyilvánosságra hozza az ezen adatok és 
egyéb nem bizalmas jellegű adatok 
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alapján levont következtetéseit.

Or. de

Módosítás 101
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A Bizottság adatokat gyűjt a 
tagállamoktól és/vagy az élelmiszeripari 
vállalkozóktól, vagy más érintett felektől,
hogy egy bizonyos élelmiszer 1997. május 
15. előtti, emberi fogyasztásra szánt 
felhasználásának mértékét megállapítsa. A 
Bizottság vagy a tagállamok nemzeti 
hatóságainak kérésére az élelmiszeripari 
vállalkozók és más érintett felek kötelesek 
tájékoztatást nyújtani arról, hogy az adott 
élelmiszert 1997. május 15. előtt milyen 
mértékben használták emberi fogyasztásra 
a Közösségben.

Or. en

Indokolás

Az egyes felekre háruló felelősségek tisztázása.

Módosítás 102
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

fogyasztásra szánt felhasználásának 
mértékét megállapítsa. Az érintett 
tagállamok illetékes hatósága, vagy a 
Hatóság kérésére az ágazatban 
tevékenykedő vállalkozások kötelesek 
tájékoztatást nyújtani az 1997. május 15. 
előtt a Közösség területén emberi 
fogyasztásra használt élelmiszerekről.

Or. fr

Indokolás

Az élelmiszeripari ágazat vállalkozói, a tagállamok és a Bizottság közötti jó együttműködés 
hasznos bizonyos élelmiszerek múltbeli használatának megismerése érdekében. Az ágazat 
élelmiszeripari vállalkozásainak azon kötelessége, hogy tájékoztassák a Bizottságot az 
élelmiszerek piacra dobásáról, segít e cél elérésében.

Módosítás 103
Mojca Drčar Murko

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság nyilvánosságra hozza az 
így összegyűjtött adatok és egyéb, ezt 
kiegészítő nem bizalmas jellegű adatok 
alapján levont következtetést.

Or. en

Módosítás 104
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kizárólag az új élelmiszerek közösségi 
listájába (a továbbiakban: közösségi lista) 
felvett új élelmiszerek forgalomba hozatala 

Kizárólag az új élelmiszerek közösségi 
listájába (a továbbiakban: közösségi lista) 
felvett új élelmiszerek forgalomba hozatala 
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engedélyezett. engedélyezett. A Bizottság közzéteszi és 
frissíti a közösségi listát a Bizottság 
honlapjának egy erre szánt, nyilvánosan 
elérhető oldalán.

Or. en

Indokolás

Megegyezik az előadó 29. módosításával (egy későbbi módosítás hivatkozik rá).

Módosítás 105
Mojca Drčar Murko

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az új élelmiszerek közösségi listája Az új élelmiszerek közösségi listája
Kizárólag az új élelmiszerek közösségi 
listájába (a továbbiakban: közösségi lista) 
felvett új élelmiszerek forgalomba hozatala 
engedélyezett.

(1) Kizárólag az új élelmiszerek közösségi 
listájába (a továbbiakban: közösségi lista) 
felvett új élelmiszerek forgalomba hozatala 
engedélyezett.

(2) Amennyiben egy, a közösségi listán 
szereplő új élelmiszer engedélyezése a 12. 
cikk szerinti szellemi tulajdont képező 
tudományos bizonyítékokon alapszik, az 
első ötéves időszakban csak a nevezett 
kérelmező hozhatja forgalomba. 
Ugyanakkor, amennyiben a Bizottság úgy 
dönt, hogy az adott új élelmiszer 
szerepelhet, vagy szerepelhetett volna az 
(1) bekezdésben előírt listán, anélkül, 
hogy az első kérelmező szellemi 
tulajdonként megjelölt adatokat nyújtott 
volna be, az engedélyt nem kizárólag az 
első kérelmező kapja meg, hanem az a 
Közösségen belül általánosan 
megszerezhető. A határozatot a 14. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni, és a 7. cikk (2) 
bekezdésében említett információ mellett 
az alábbiakat is tartalmaznia kell:
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a) az új élelmiszer közösségi listába 
történő felvételének időpontja;
b) az a megállapítás, hogy a listába 
történő felvétel újonnan kidolgozott 
tudományos bizonyítékokon és/vagy az e 
cikk értelmében szellemi tulajdont képező 
adatokon alapszik;
c) az engedély jogosultjának neve és címe;
d) az a megállapítás, hogy az új élelmiszer 
felhasználása korlátozott, kivéve, ha egy 
későbbi kérelmező az eredeti kérelmező 
szellemi tulajdonát képező adatokra való 
hivatkozás nélkül is engedélyt kap az 
élelmiszer forgalmazására.

Or. en

Indokolás

Az ösztönző jellegű innováció céljának eléréséért a 12. cikkben meghatározott adatvédelmi 
időszakban az engedélyt kizárólag a kérelmező számára szabadna megadni. Ezért a többi 
kérelmezőnek elégséges adatot kell szolgáltatniuk az új kérések előterjesztéséhez, anélkül, 
hogy az előző kérelmező szellemi tulajdonát képező adatokra utalnának. Az 1924/2006/EK 
rendelet 21. cikkének (2) bekezdésében leírt mechanizmust kell alkalmazni.

Módosítás 106
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az új élelmiszerek közösségi listája Az új élelmiszerek közösségi listája
Kizárólag az új élelmiszerek közösségi 
listájába (a továbbiakban: közösségi lista) 
felvett új élelmiszerek forgalomba hozatala 
engedélyezett.

1. Kizárólag az új élelmiszerek közösségi 
listájába (a továbbiakban: közösségi lista) 
felvett új élelmiszerek forgalomba hozatala 
engedélyezett.

2. Amennyiben egy, a közösségi listán 
szereplő új élelmiszertermék 
engedélyezése a 12. cikkel összhangban 
szellemi tulajdont képező tudományos 
bizonyítékokon alapszik, az első ötéves 
időszakban csak a nevezett kérelmező 
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hozhatja forgalomba. Ha azonban a 
Bizottság úgy dönt, hogy az adott új 
élelmiszer szerepelhet, vagy szerepelhetett 
volna az (1) bekezdésben előírt listán, 
anélkül, hogy az első kérelmező 
benyújtotta volna a szellemi tulajdont 
képező adatokat, az engedély használata 
nem korlátozódik az első kérelmezőre, 
hanem a Közösségen belül általánosan 
rendelkezésre áll.  A döntést a 14. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően kell meghozni, és a 7. cikk (2) 
bekezdésében említett információ mellett 
az alábbiakat is tartalmaznia kell:
a) az új élelmiszer közösségi listába 
történő felvételének időpontja;
b) az a megállapítás, hogy a listába 
történő felvétel újonnan kidolgozott 
tudományos bizonyítékokon és/vagy 
szellemi tulajdont képező tudományos 
adatokon alapszik;
c) a kérelmező neve és címe;
d) az a tény, hogy az új élelmiszer 
alkalmazása korlátozott, kivéve, ha a 
következő kérelmező engedélyt kap az 
állítás alkalmazására az eredeti kérelmező 
szellemi tulajdonát képező adatokra való 
hivatkozás nélkül.

Or. en

Indokolás

Az ösztönző jellegű innováció céljának eléréséért a 12. cikkben meghatározott adatvédelmi 
időszakban az engedélyt kizárólag a kérelmező számára szabadna megadni. Ezért a többi 
kérelmezőnek elégséges adatot kell szolgáltatniuk az új kérések előterjesztéséhez, anélkül, 
hogy az előző kérelmező szellemi tulajdonát képező adatokra utalnának. Az 1924/2006/EK 
rendelet 21. cikkének (2) bekezdésében leírt mechanizmust kell alkalmazni.
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Módosítás 107
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közösségi listába új élelmiszerek akkor 
vehetők fel, ha:

(1) A közösségi listába új élelmiszerek 
akkor vehetők fel, ha: 

Or. en

Módosítás 108
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a rendelkezésre álló tudományos adatok 
alapján a szokásos fogyasztási feltételek 
mellett nem veszélyeztetik a fogyasztók 
egészségét; ez azt feltételezi, hogy a 
kockázatfelmérés során figyelembe veszik 
a lakosság egyes rétegeire gyakorolt 
összesített, szinergikus, és esetleg káros 
hatásokat is;

Or. en

Indokolás



PE413.967v01-00 50/107 AM\744573HU.doc

HU

Módosítás 109
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) amennyiben egy másik élelmiszert 
helyettesítenek, nem különböznek a 
helyettesíteni kívánt élelmiszertől, és az 
ilyen élelmiszer fogyasztása nem jelent 
kockázatot a fogyasztók vagy az állatok 
egészségére nézve.

Or. fr

Indokolás

A Bizottság javasolta megfogalmazás túlságosan korlátozó jellegű és nem veszi figyelembe az 
egészség kérdését. Az állatok egészségére való hivatkozás célja a szövegnek a Kartika Tamara 
Liotard 31. sz. módosításával való egyeztetése.

Módosítás 110
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) használata nem jár káros 
következményekkel a környezetre nézve; 
az új élelmiszer, vagy bomlástermékei 
nem maradnak tartósan a természetben és 
nem halmozódnak fel, azok után, hogy az 
új élelmiszert élelmiszerként 
felhasználták;
cb) a lakosság bármely csoportjára 
esetlegesen káros hatással bíró új 
élelmiszereket csak akkor szabad 
engedélyezni, ha intézkedéseket hajtottak 
végre az adott nemkívánatos hatások 
megelőzésére;
cc) amennyiben a biztonságos használat 
megköveteli, meg kell határozni az új 
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élelmiszerekből önmagukban, más 
élelmiszer alkotóelemeként, vagy 
élelmiszerkategóriánként fogyasztható 
legnagyobb mennyiséget;
cd) felmérték a különböző 
élelmiszertermékekben vagy 
élelmiszerkategóriákban használt új 
élelmiszerek halmozott hatásait;

Or. en

Indokolás

Az új élelmiszerek használatának lehetséges kockázatára több figyelmet kell fordítani, 
különösen ami a lakosság veszélyeztetettebb csoportjait illeti. Több feltételt kell szabni az új 
élelmiszereknek a közösségi listára való felvételéhez, hogy megelőzzük a használatuk 
következtében felmerülő nemkívánatos hátrányokat.

Módosítás 111
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a fogyasztók számára egyértelműen 
előnyös;

Or. en

Indokolás

Minden új élelmiszertermék esetében a forgalmazás engedélyezésének előfeltételéül kell 
szabni, hogy a termék egyértelműen előnyös legyen a fogyasztók számára.
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Módosítás 112
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) használata nem jár hátrányos 
következményekkel a környezetre nézve, 
nem keletkezik tartósan megmaradó, 
felhalmozódó üledékanyag, vagy 
emésztetlen anyag, amely a környezetet 
károsítaná;

Or. en

Módosítás 113
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) nem merül fel ellene etikai kifogás. 

Or. de

Indokolás

Der Anwendungsbereich des vorliegenden Verordnungsvorschlags schließt u. a. auch das 
Inverkehrbringen von tierischen Lebensmitteln aus Klonen ein. Der Änderungsvorschlag zielt 
darauf ab, auf Basis des Verordnungsvorschlags eine Rechtsgrundlage für die 
Berücksichtigung ethischer Aspekte im Zulassungsverfahren für neuartige Lebensmittel zu 
schaffen. Bei der Bewertung der Verwendung von geklonten Tieren für die 
Nahrungsmittelproduktion handelt es sich primär jedoch nicht um eine lebensmittelrechtliche, 
sondern um eine ethische Frage. Die Diskussion über die Verwendung von Produkten von 
geklonten Tieren für die Nahrungsmittelproduktion darf daher nicht auf den Aspekt 
Lebensmittelsicherheit beschränkt werden.
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Módosítás 114
Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) etikailag elfogadható körülmények 
között előállítottnak tekintik.

Or. en

Indokolás

Az új élelmiszerek engedélyezésének vizsgálata során lehetőséget kell biztosítani az etikai 
szempontok figyelembevételére. Az etikai szempontoknak, mint a 6. cikkben szereplő 
kritériumok egyikének megemlítése nélkül nem egyértelmű, hogy az etikai szempontokat lehet-
e törvényesen használni az új élelmiszerek engedélyezésével kapcsolatban.

Módosítás 115
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) a környezetre nézve nem káros, és 
fogyasztása, vagy hulladékká minősítése 
után tartósan megmaradó, felhalmozódó 
környezeti hatást nem fejt ki.

Or. fr

Indokolás

Egy élelmiszernek a közösségi listára történő felvétele egyik követelményeként az új élelmiszer 
környezetre gyakorolt hatása kell, hogy legyen, különösen ami a környezetben történő tartós 
megmaradását és felhalmozódását illeti.
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Módosítás 116
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A közösségi lista nem feltétlenül 
tartalmazza az olyan élelmiszereket, 
amelyekhez specifikus kockázatértékelési 
módszereket igénylő gyártási 
technológiákat (pl. nanotechnológiákat) 
használtak, mindaddig, amíg az ilyen 
különleges módszerek használatát jóvá 
nem hagyták, és az e módszereken alapuló 
megfelelő biztonságértékelés alapján be 
nem bizonyították, hogy az adott 
élelmiszerek használata biztonságos.  E 
módszerek nem vonhatják maguk után 
gerinces állatok felhasználását.

Or. en

Indokolás

Jelenleg nincsenek megfelelő eljárásaink a nanotechnológiával előállított anyagok 
biztonságosságának értékelésére (lásd az új és újonnan azonosított egészségügyi 
kockázatokkal foglalkozó tudományos bizottság (SCENIHR) 2005. szeptemberi véleményét). A 
nanotechnológiával előállított anyagokat kifejezetten ezekre kidolgozott, nem állatkísérletekre 
épülő vizsgálatokkal kell kiértékelni. Amíg nem állnak rendelkezésre állatkísérleteket mellőző 
nanospecifikus vizsgálati módszerek az élelmiszerekben használt nanoanyagok megfelelő 
biztonsági értékelésére, használatukat be kell tiltani az emberi egészség védelme és az 
állatkísérletek megakadályozása érdekében.

Módosítás 117
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Kétség esetén, például elégséges 
tudományos bizonyosság vagy adatok 
hiányában az elővigyázatosság elvét kell 
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alkalmazni, és a kérdéses élelmiszer nem 
vehető fel a közösségi listába.

Or. en

Módosítás 118
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

(2) A közösségi lista új élelmiszerről szóló 
bejegyzése kitér az élelmiszer leírására, és 
adott esetben meghatározza a használati 
feltételeket, a végső fogyasztó 
tájékoztatására szolgáló kiegészítő 
címkézési követelményeket és/vagy a 
forgalomba hozatalt követő felügyeleti 
követelményt.
(3) A(z) …/…/EK rendelet [közös eljárás] 
7. cikke (3) bekezdésétől eltérve az olyan 
új élelmiszer közösségi listába történő 
felvételéről, amely nem meríti ki a 
harmadik országból származó 
hagyományos élelmiszer fogalmát, 
azokban az alábbi esetekben, amikor a 12. 
cikk értelmében az újonnan kidolgozott 
tudományos adatok és a szellemi tulajdont 
képező adatok védelmet élveznek, az ezen 
rendelet 14. cikke (2) bekezdésében 
említett szabályozási eljárással 
összhangban döntenek: 
Az (1) bekezdésben említett esetekben a 
közösségi lista új élelmiszerről szóló 
bejegyzésében a (2) bekezdésben 
hivatkozott információkon kívül a 
következőket is fel kell tüntetni:
a) az új élelmiszer közösségi listába 
történő felvételének időpontja;
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b) az a megállapítás, hogy a listába 
történő felvétel újonnan kidolgozott 
tudományos bizonyítékokon és/vagy 
szellemi tulajdont képező tudományos 
adatokon alapszik; 
c) az engedély jogosultjának neve és címe;

Or. de

Módosítás 119
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közösségi lista új élelmiszerről szóló 
bejegyzése kitér az élelmiszer leírására, és 
adott esetben meghatározza a használati 
feltételeket, a végső fogyasztó 
tájékoztatására szolgáló kiegészítő 
címkézési követelményeket és/vagy a 
forgalomba hozatalt követő felügyeleti 
követelményt.

(2) A közösségi lista új élelmiszerről szóló 
bejegyzése kitér a következőkre:

a) az élelmiszer leírása;
b) az élelmiszer tervezett felhasználása;
c) a felhasználás feltételei;
d) az új élelmiszer közösségi listába 
történő felvételének időpontja és a 
kérelem kézhezvételének időpontja;
e) a kérelmező neve és címe;
f) a 11. cikkben meghatározott felügyeleti 
követelményeknek megfelelően végzett 
utolsó vizsgálat ideje és eredménye.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság érdekében fontos, hogy ezeket az adatokat MINDEN új élelmiszer esetében 
megköveteljék (és ne csak a 7. cikk (3) bekezdése első albekezdésében említettektől, ahogy az 
a Bizottság javaslatában szerepel).
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Módosítás 120
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közösségi lista új élelmiszerről szóló 
bejegyzése kitér az élelmiszer leírására, és 
adott esetben meghatározza a használati 
feltételeket, a végső fogyasztó 
tájékoztatására szolgáló kiegészítő 
címkézési követelményeket és/vagy a 
forgalomba hozatalt követő felügyeleti 
követelményt.

(2) A közösségi lista új élelmiszerről szóló 
bejegyzése kitér az élelmiszer leírására, és 
adott esetben meghatározza a használati 
feltételeket, a végső fogyasztó 
tájékoztatására szolgáló kiegészítő 
címkézési követelményeket és a 
forgalomba hozatalt követő felügyeleti 
követelményt.

Or. nl

Módosítás 121
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közösségi lista új élelmiszerről szóló 
bejegyzése kitér az élelmiszer leírására, és 
adott esetben meghatározza a használati 
feltételeket, a végső fogyasztó 
tájékoztatására szolgáló kiegészítő 
címkézési követelményeket és/vagy a 
forgalomba hozatalt követő felügyeleti 
követelményt.

(2) A közösségi lista új élelmiszerről szóló 
bejegyzése tartalmazza az élelmiszer 
jellemző összetevőinek felsorolását, és 
szükség esetén meghatározza a használati 
feltételeket, a végső fogyasztó 
tájékoztatására szolgáló kiegészítő 
címkézési követelményeket és/vagy a 
forgalomba hozatalt követő felügyeleti 
követelményt.

Or. fr

Indokolás

Ezeket az adatokat szükség esetén – ahol például az új élelmiszer értékelése a felhasználás 
feltételeinek pontos meghatározására vagy kiegészítő címkézésre vonatkozó kötelezettséget is 
tartalmaz – fel kell tüntetni az új élelmiszerek közösségi listájában.
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Módosítás 122
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Minden új élelmiszer esetén elő kell 
írni a forgalomba hozatalt követő 
felügyeletet. 5 év után, valamint ha 
további tudományos bizonyíték válik 
elérhetővé, felül kell vizsgálni minden 
olyan új élelmiszert, amelynek forgalomba 
hozatalát engedélyezték.
 A nyomon követés során különös 
figyelmet kell fordítani az élelmiszer-
termékeket legnagyobb mennyiségben 
fogyasztók csoportjaira.

Or. en

Indokolás

Az új élelmiszerek fogyasztásából eredő esetleges káros hatásokkal kapcsolatos információk 
összegyűjtése érdekében az európai piacon forgalomba hozott minden új élelmiszert a 
forgalomba hozatal után 5 évvel be kell vizsgálni.

Módosítás 123
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Amennyiben az új élelmiszer olyan 
anyag, amelynek túlzott fogyasztásához 
kockázat kötődik, annak felhasználását 
bizonyos élelmiszerekben vagy élelmiszer-
kategóriákban meghatározott maximális 
értékekkel kell engedélyezni.

Or. en
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Indokolás

Amennyiben az új élelmiszer olyan anyag, amelynek túlzott fogyasztásához kockázat kötődik, 
a túladagolás kockázatának megelőzése érdekében az új élelmiszer felhasználását bizonyos 
élelmiszerekben vagy élelmiszer-kategóriákban meghatározott maximális értékekkel kell 
engedélyezni, és egyértelmű címkézéssel tájékoztatni kell erről a fogyasztókat.

Módosítás 124
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az új élelmiszereknek meg kell 
felelniük a 2000/13/EK irányelvben 
meghatározott általános címkézési 
követelményeknek. Egyes új élelmiszerek 
vonatkozásában egyedi kiegészítő 
címkézési követelmények írhatók elő, 
különös tekintettel az élelmiszer leírására, 
eredetére és használati feltételeire. Ebben 
az esetben a címkézési követelményt meg 
kell említeni a közösségi listában. 

Or. en

Indokolás

A módosítás első része a (21) preambulumbekezdést veszi át. 

Módosítás 125
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés – 2 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nanotechnológiák segítségével 
előállított termékeket „nanotechnológiák 
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segítségével előállítva” feliratú címkével 
kell ellátni. 

Or. en

Indokolás

Előfordulhat, hogy a fogyasztók tudni szeretnének arról, hogy az adott élelmiszert 
nanotechnológiák felhasználásával állították elő.

Módosítás 126
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés – 3 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A géntechnológiával módosított 
takarmánnyal etetett állatokból előállított 
termékeket „géntechnológiával módosított 
takarmánnyal etetett állatokból előállítva” 
feliratú címkével kell ellátni. 

Or. en

Indokolás

Előfordulhat, hogy a fogyasztók tudni szeretnének arról, hogy a terméket géntechnológiával 
módosított takarmány felhasználásával állították elő. Ebben a vonatkozásban nyilvánvaló 
joghézag található a géntechnológiával módosított takarmánnyal etetett állatokból előállított 
termékekre vonatkozó rendelkezésekben. Az 1829/2003 rendelet (16) 
preambulumbekezdésének értelmezése szerint a rendelet hatálya a géntechnológiával 
módosított takarmánnyal etetett állatokból előállított termékekre nem terjed ki. Ez azt jelenti, 
hogy a 1829/2003 rendelet nem tartalmaz címkézésre vonatkozó rendelkezéseket, ezért a 
joghézag kitöltésére ebben a rendeletben kell meghatározni a megfelelő szabályokat.
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Módosítás 127
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. nl

Indokolás

Ez a szakasz már megfelelőbb helyre került, a 12. cikkbe.
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Módosítás 128
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A közösségi lista aktualizálásáról a 14. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
határozni.

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

Or. en
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Módosítás 129
Mojca Drčar Murko

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az a megállapítás, hogy az új
élelmiszert csak a nevezett kérelmező 
hozhatja forgalomba, kivéve ha egy 
későbbi kérelmező az eredeti kérelmező 
szellemi tulajdonát képező adatokra való 
hivatkozás nélkül kap engedélyt az 
élelmiszerre.

Or. en

Indokolás

Az innováció ösztönzésére vonatkozó célkitűzés teljesítése érdekében a kérelmező és az 
engedély közötti, döntő fontosságú kapcsolatot határozottabb formában kell megfogalmazni.

Módosítás 130
Philip Bushill-Matthews

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az a megállapítás, hogy az új 
élelmiszert csak a nevezett kérelmező 
hozhatja forgalomba, kivéve ha egy 
későbbi kérelmező az eredeti kérelmező 
szellemi tulajdonát képező adatokra való 
hivatkozás nélkül kap engedélyt az 
élelmiszerre.

Or. en

Indokolás

Az innováció ösztönzésére vonatkozó célkitűzés teljesítése érdekében a kérelmező és az 
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engedély közötti, döntő fontosságú kapcsolatot határozottabb formában kell megfogalmazni.

Módosítás 131
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az a megállapítás, hogy az új 
élelmiszert csak a nevezett kérelmező 
hozhatja forgalomba, kivéve ha egy 
későbbi kérelmező az eredeti kérelmező 
szellemi tulajdonát képező adatokra való 
hivatkozás nélkül kap engedélyt az 
élelmiszerre.

Or. en

Indokolás

Az innováció ösztönzésére vonatkozó célkitűzés teljesítése érdekében a kérelmező és az 
engedély közötti kapcsolatot határozottabb formában kell megfogalmazni.

Módosítás 132
Mojca Drčar Murko

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A(z) …/…/EK rendelet [közös 
eljárás] 7. cikkétől eltérve az új élelmiszer 
közösségi listába történő felvételéről a [8a. 
cikkben] említett eljárás szerint kell 
határozni, amennyiben:
a) az új élelmiszer összetétele, anyagcsere-
jellemzői és a benne található 
nemkívánatos anyagok mennyisége 
tekintetében elegendő mértékben 
egyenértékű más, létező élelmiszerekkel 
annak bizonyítására, hogy a 
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rendeltetésszerű fogyasztási feltételek 
mellett nem jelent biztonsági kockázatot a 
fogyasztók egészségére;
b) az új élelmiszer olyan élelmiszerből áll 
vagy olyan élelmiszert tartalmaz, amelyet 
korábban kizárólag étrend-kiegészítőként 
vagy étrend-kiegészítőkben használtak fel 
a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelően, és amennyiben a tervezett új 
felhasználás várhatóan nem növeli 
jelentősen a fogyasztók – köztük a 
veszélyeztetett csoportok – bevitelét. 

Or. en

Indokolás

In the Commission’s Proposal, all new ingredients, regardless of their level of innovation 
(ranging from simple technical modification to completely new molecule) will be subject to 
the same approval procedure.  The risk is that administrations and EFSA will expend time 
and resources on an assessment of products that is simply not necessary. Where a food or 
food ingredient is new to the market, but can be demonstrated to be sufficiently equivalent to 
a non-novel food, or where a food or food ingredient has history of safe use as a food 
supplement, this product should be notified (with the opportunity for EFSA to request further 
data where required) rather than be subject to a full authorisation procedure. This will 
enhance the efficiency of the Regulation and provide a more proportionate system for 
managing food risk.

Módosítás 133
Philip Bushill-Matthews

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A(z) …/…/EK rendelet [közös 
eljárás] 7. cikkétől eltérve az új élelmiszer 
közösségi listába történő felvételéről a [8a. 
cikkben] említett eljárás szerint kell 
határozni, amennyiben:
a) az új élelmiszer összetétele, anyagcsere-
jellemzői és a benne található 
nemkívánatos anyagok mennyisége 
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tekintetében elegendő mértékben 
egyenértékű más, létező élelmiszerekkel 
annak bizonyítására, hogy a 
rendeltetésszerű fogyasztási feltételek 
mellett nem jelent biztonsági kockázatot a 
fogyasztók egészségére;
b) az új élelmiszer olyan élelmiszerből áll 
vagy olyan élelmiszert tartalmaz, amelyet 
korábban kizárólag étrend-kiegészítőként 
vagy étrend-kiegészítőkben használtak fel 
a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelően, és amennyiben a tervezett új 
felhasználás várhatóan nem növeli 
jelentősen a fogyasztók – köztük a 
veszélyeztetett csoportok – bevitelét. 

Or. en

Indokolás

In the current proposal, all new ingredients, ranging from simple technical modification to 
completely new molecule will be subject to the same approval procedure.  Where a food or 
food ingredient is new to the market, but can be demonstrated to be sufficiently equivalent to 
a non-novel food, or where a food or food ingredient has history of safe use as a food 
supplement, this product should be notified (with the opportunity for EFSA to request further 
data where required) rather than be subject to a full authorisation procedure. This will 
enhance the efficiency of the Regulation and provide a more proportionate system for 
managing food risk.

Módosítás 134
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk 
Az új élelmiszerek és az új élelmiszer-
összetevők címkézése
A 2000/13/EK irányelv rendelkezéseinek 
és előírásainak sérelme nélkül a 
fogyasztók megfelelő tájékoztatásának 
biztosítása érdekében az új élelmiszerekre 
vonatkozó összes jellemző adatot 
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ismertetéssel és címkézéssel fel kell 
tüntetni:
i. minden forgalomba hozott új élelmiszert 
világosan megkülönböztető, pontos és 
könnyen olvasható címkével kell 
értékesíteni, amely jelzi, hogy a termék új 
élelmiszer;
ii. az új élelmiszerek összes jellemzőjét 
vagy tulajdonságát – például összetételét, 
tápértékét és megfelelő felhasználását –
egyértelműen, pontosan és könnyen 
olvasható és érthető módon fel kell 
tüntetni a csomagoláson; 
iii. az élelmiszerben meglévő anyagot 
felváltó új élelmiszer vagy új összetevő 
jelenlétét egyértelműen, pontosan és 
könnyen olvasható és érthető módon fel 
kell tüntetni a címkén, függetlenül attól, 
hogy az adott élelmiszert egy új 
élelmiszerrel váltották-e fel.
Amennyiben az új élelmiszer olyan 
anyagot tartalmaz, amely túlzott 
fogyasztása esetén nagy kockázatot 
jelenthet az emberi egészségre, a 
fogyasztót erről a csomagoláson 
elhelyezett egyértelmű, pontos és könnyen 
olvasható címkével kell tájékoztatni.

Or. fr

Indokolás

Az összes többi, európai piacon forgalmazott élelmiszerhez hasonlóan az új élelmiszereket is 
a jelenleg felülvizsgálat alatt álló 2000/13/EK irányelv rendelkezéseinek, de egyúttal e cikk 
különleges, az új élelmiszerek és az új élelmiszer-összetevők jellegzetességeit figyelembe vevő 
rendelkezéseinek is megfelelően kell címkézni.
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Módosítás 135
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
7 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. cikk 
Az élelmiszer-csomagolóanyagokra 
vonatkozó kioldódási határértékek 

Az új élelmiszerek csomagolásának meg 
kell felelnie az élelmiszerekkel 
rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő 
anyagokról és tárgyakról szóló, 2004. 
október 27-i 1935/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben1 foglalt, 
az élelmiszer-csomagolóanyagokat érintő 
kioldódási határértékre vonatkozó 
követelményeknek.
Szükség esetén a Bizottság utasítja az 
illetékes tudományos bizottságot, hogy a 
nanoanyagokból készült vagy 
nanoanyagokat tartalmazó 
csomagolóanyagok tekintetében állapítson 
meg alacsonyabb kioldódási 
határértékeket. A Bizottság határozatát a 
14. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban fogadja 
el.
1 HL L 338., 2004.11.13., 4. o.

Or. fr

Indokolás

Más élelmiszerekhez hasonlóan az új élelmiszereknek is meg kell felelniük a többi élelmiszer-
kategóriára vonatkozó egyéb jogszabályoknak. Ez az új élelmiszerek csomagolására 
különösen vonatkozik. Lásd még az 55. módosítást.
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Módosítás 136
Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A harmadik országból származó 
hagyományos élelmiszert a Közösségben 
forgalomba hozni kívánó élelmiszeripari 
vállalkozó értesíti a Bizottságot e 
szándékáról, megadva az élelmiszer nevét, 
összetételét és származási országát.

törölve

Az értesítéshez csatolják az élelmiszer 
harmadik országban történő, hosszú ideje 
biztonságos használatát alátámasztó 
adatokat tartalmazó dokumentációt.
(2) A Bizottság az értesítést, valamint az 
élelmiszer (1) bekezdésben említett, 
biztonságos használatára vonatkozó 
bizonyítékokat haladéktalanul továbbítja a 
tagállamoknak és a Hatóságnak.
(3) Miután a Bizottság továbbította a (2) 
bekezdésben előírt értesítést, valamely 
tagállam és a Hatóság az ezt követő négy 
hónapon belül indoklással ellátott, 
tudományos bizonyítékon nyugvó 
ellenvetéseket terjeszthet a Bizottság elé az 
érintett hagyományos élelmiszer 
forgalomba hozatalának 
biztonságosságával kapcsolatban.
Ebben az esetben az élelmiszert nem 
hozzák forgalomba a Közösségben, és az 
5-7. cikk alkalmazandó. Az (1) 
bekezdésben említett értesítés a(z) 
…/…/EK rendelet [közös eljárás] 3. cikke 
(1) bekezdésében említett kérelemként 
tekintendő.
A Bizottság az (1) bekezdés szerint 
benyújtott értesítés időpontját követő öt 
hónapon belül ennek megfelelően 
tájékoztatja az érintett élelmiszeripari 
vállalkozót.
Amennyiben nem emeltek indoklással 
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ellátott, tudományos bizonyítékon alapuló 
biztonsági kifogást, és az élelmiszeripari 
vállalkozó a (3) bekezdéssel összhangban 
semmilyen erről szóló tájékoztatást nem 
kapott, a hagyományos élelmiszert az (1) 
bekezdéssel összhangban az értesítés 
keltezését követő öt hónapon belül 
forgalomba lehet hozni a Közösségben.
(5) A Bizottság nyilvánosságra hozza a (4) 
bekezdéssel összhangban a Közösségben 
forgalomba hozható, harmadik 
országokból származó, hagyományos 
élelmiszerek listáját a Bizottság külön erre 
a célra fenntartott weboldalán.
(6) E cikk alkalmazásának részletes 
szabályait, amelyek e rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeit többek között 
azok kiegészítése útján hivatottak 
módosítani, a 14. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban lehet 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Traditional foods from a third country, which are novel foods in the EU, should be handled 
under the same authorisation procedure as other novel foods, but with an adjusted safety 
assessment. The facilitation of trade in safe food from third countries should thus be achieved 
under the ordinary authorisation procedure by reducing the requirements for safety studies 
(e.g. animal feeding studies) in cases where a history of safe food use in a third country can 
be demonstrated as it has already been the case under the current novel food Regulation. The 
proposed procedure could easily lead to a significant increase in the administrative burden of 
the Member States and EFSA especially if a large number of products from third countries 
are notified. Furthermore, the procedure does neither specify whether Member States or the 
EFSA shall in all cases evaluate the data, nor does it specify which of these parties should 
carry out the evaluation.
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Módosítás 137
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Harmadik országból származó
hagyományos élelmiszer

Hagyományos élelmiszer

Or. de

Módosítás 138
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A harmadik országból származó 
hagyományos élelmiszert a Közösségben 
forgalomba hozni kívánó élelmiszeripari
vállalkozó értesíti a Bizottságot e 
szándékáról, megadva az élelmiszer nevét, 
összetételét és származási országát.

(1) A Közösségből vagy harmadik 
országból származó hagyományos 
élelmiszert a Közösségben forgalomba 
hozni kívánó élelmiszer-ipari vállalkozó 
értesíti a Bizottságot e szándékáról, 
megadva az élelmiszer nevét, jellemzőit és 
származási országát. 

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

Az értesítéshez csatolják az élelmiszer 
hosszú ideje biztonságos használatát 
alátámasztó adatokat tartalmazó 
dokumentációt.

Or. de

Módosítás 139
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A harmadik országból származó (1) A harmadik országból származó 



PE413.967v01-00 72/107 AM\744573HU.doc

HU

hagyományos élelmiszert a Közösségben 
forgalomba hozni kívánó élelmiszeripari
vállalkozó értesíti a Bizottságot e 
szándékáról, megadva az élelmiszer nevét, 
összetételét és származási országát. 

hagyományos élelmiszert a Közösségben 
forgalomba hozni kívánó élelmiszer-ipari
vállalkozó részletes kérelmet nyújt be a 
Bizottságnak. A részletes kérelemnek meg 
kell felelnie a Bizottság által az Európai 
Élelmiszer-biztonsági Hatósággal 
folytatott konzultációt követően 
összeállított iránymutatásokban szereplő 
követelményeknek, és meg kell adnia az 
élelmiszer nevét, összetételét és származási 
országát. 

Or. nl

Indokolás

Az elővigyázatosság elve szerint fontos a nyomon követés végrehajtása. Az egyszerű értesítés 
sértené ezt az elvet.

Módosítás 140
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A harmadik országból származó 
hagyományos élelmiszert a Közösségben 
forgalomba hozni kívánó élelmiszeripari
vállalkozó értesíti a Bizottságot e 
szándékáról, megadva az élelmiszer nevét, 
összetételét és származási országát.

(1) A harmadik országból származó 
hagyományos élelmiszert a Közösségben 
forgalomba hozni kívánó élelmiszer-ipari
vállalkozó kérelmet nyújt be a 
Bizottságnak, megadva az élelmiszer 
nevét, összetételét és származási országát.

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

A kérelemhez csatolják az élelmiszer 
harmadik országban történő, hosszú ideje 
biztonságos használatát alátámasztó 
adatokat tartalmazó, az (5a) bekezdésben 
említett iránymutatásokon alapuló
dokumentációt.

Or. en
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Indokolás

A harmadik országból származó hagyományos élelmiszert a Közösségben forgalomba hozni 
kívánó élelmiszer-ipari vállalkozónak iránymutatásokra van szüksége arról, hogyan 
igazolható a „hosszú ideje biztonságos használat”. Csak egy szabványosított eljárás teszi 
lehetővé az élelmiszer biztonságosságának megfelelő értékelését.

Módosítás 141
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az értesítést, valamint az 
élelmiszer (1) bekezdésben említett, 
biztonságos használatára vonatkozó 
bizonyítékokat haladéktalanul továbbítja a 
tagállamoknak és a Hatóságnak. 

(2) A Bizottság a kérelmet, valamint az 
élelmiszer (1) bekezdésben említett, 
biztonságos használatára vonatkozó 
bizonyítékokat haladéktalanul továbbítja a 
tagállamoknak és a Hatóságnak. 

Or. nl

Indokolás

Az elővigyázatosság elve szerint fontos, hogy vizsgálatra kerüljön sor. A puszta értesítés 
sértené ezt az elvet.

Módosítás 142
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az értesítést, valamint az 
élelmiszer (1) bekezdésben említett, 
biztonságos használatára vonatkozó 
bizonyítékokat haladéktalanul továbbítja a 
tagállamoknak és a Hatóságnak. 

A Bizottság az értesítést, valamint az 
élelmiszer (1) bekezdésben említett, 
biztonságos használatára vonatkozó 
bizonyítékokat haladéktalanul továbbítja a 
tagállamoknak és a Hatóságnak, és a 
nyilvánosság számára elérhetővé teszi azt 
honlapján.
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Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés a nagyfokú átláthatóság biztosítását szolgálja az érdekelt felek és a 
fogyasztók számára.

Módosítás 143
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 144
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Miután a Bizottság továbbította a (2) 
bekezdésben előírt értesítést, valamely 
tagállam és a Hatóság az ezt követő négy
hónapon belül indoklással ellátott, 
tudományos bizonyítékon nyugvó 
ellenvetéseket terjeszthet a Bizottság elé az 
érintett hagyományos élelmiszer 

(3) A 6. cikkben meghatározott 
követelmények alapján és figyelembe véve 
az élelmiszer-ipari vállalkozó által 
benyújtott dokumentációt, a Hatóság 
megvizsgálja, hogy az élelmiszer 
biztonságos-e, és forgalomba hozható-e az 
európai piacon. Miután a Bizottság 
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forgalomba hozatalának 
biztonságosságával kapcsolatban. 

továbbította a (2) bekezdésben előírt 
értesítést, valamely tagállam és/vagy a 
Hatóság az ezt követő hat hónapon belül 
indoklással ellátott, tudományos 
bizonyítékon nyugvó ellenvetéseket 
terjeszthet a Bizottság elé az érintett 
hagyományos élelmiszer forgalomba 
hozatalának biztonságosságával 
kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

Az a tény, hogy egy terméket hosszú évek óta fogyasztanak valamelyik országban, még nem 
feltétlenül jelenti azt, hogy az biztonságos. Ezért biztosítani kell, hogy „a harmadik országból 
származó hagyományos élelmiszerek” is megfeleljenek a 6. cikkben előírt követelményeknek.
A megfelelő ellenőrzés lehetővé tétele érdekében az időszakot meg kell hosszabbítani.

Módosítás 145
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Miután a Bizottság továbbította a (2) 
bekezdésben előírt értesítést, valamely 
tagállam és a Hatóság az ezt követő négy 
hónapon belül indoklással ellátott, 
tudományos bizonyítékon nyugvó
ellenvetéseket terjeszthet a Bizottság elé az 
érintett hagyományos élelmiszer 
forgalomba hozatalának 
biztonságosságával kapcsolatban.

(3) Miután a Bizottság továbbította a (2) 
bekezdésben előírt kérelmet, valamely 
tagállam és a Hatóság az ezt követő négy 
hónapon belül indoklással ellátott 
ellenvetéseket terjeszthet a Bizottság elé az 
érintett hagyományos élelmiszer 
forgalomba hozatalának 
biztonságosságával kapcsolatban.

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

Ebben az esetben az élelmiszert nem 
hozzák forgalomba a Közösségben. A 
Bizottság ennek megfelelően késedelem 
nélkül értesíti az érintett élelmiszer-ipari 
vállalkozót, és az 5-7. cikk alkalmazandó. 
Az (1) bekezdésben említett kérelem ezt 
követően a(z) …/…/EK rendelet [közös 
eljárás] 3. cikke (1) bekezdésében említett 
kérelemként tekintendő, kivéve, ha a 
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vállalkozó a hagyományos élelmiszer 
Közösségben történő forgalomba 
hozatalának elutasításáról szóló bizottsági 
értesítést követő négy hónapon belül képes 
az élelmiszer biztonságosságát igazoló 
tudományos bizonyítékot szolgáltatni.

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

Or. nl

Indokolás

A Bizottság javaslata megfordítja a bizonyítás terhét anélkül, hogy bármilyen biztonságra 
vonatkozó vizsgálatra kötelezné a harmadik országból származó hagyományos élelmiszert a 
Közösség piacán forgalomba hozni kívánó élelmiszer-ipari vállalkozót. A bizonyítás terhének 
ezen megfordítása a tagállamok és a Közösség rovására történik, és az adófizetők nem 
válhatnak áldozattá ebben a helyzetben. A bizonyítás terhének megfordítása ráadásul az 
élelmiszer-biztonság garantálását sem szolgálja.

Módosítás 146
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kérelmező azonban úgy is határozhat, 
hogy inkább visszavonja az értesítést.

Or. en

Indokolás

A harmadik országokból származó élelmiszerek biztonságos felhasználására vonatkozó, az 
értesítéshez a 8. cikk szerint mellékelendő bizonyítékokkal összevetve a kérelem alátámasztása 
céljából előterjesztendő adatok jelentősen átfogóbbak lennének. Ezért kellene, hogy a 
kérelmezőnek lehetősége legyen az értesítés visszavonására, és az értesítést nem kellene 
automatikusan kérelemmé alakítani.
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Módosítás 147
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben nem emeltek indoklással 
ellátott, tudományos bizonyítékon alapuló
biztonsági kifogást, és az élelmiszeripari
vállalkozó a (3) bekezdéssel összhangban 
semmilyen erről szóló tájékoztatást nem 
kapott, a hagyományos élelmiszert az (1) 
bekezdéssel összhangban az értesítés
keltezését követő öt hónapon belül 
forgalomba lehet hozni a Közösségben. 

(4) Amennyiben nem emeltek indoklással 
ellátott biztonsági kifogást, és az 
élelmiszer-ipari vállalkozó a (3) 
bekezdéssel összhangban semmilyen erről 
szóló tájékoztatást nem kapott, a 
hagyományos élelmiszert az (1) 
bekezdéssel összhangban a kérelem
keltezését követő öt hónapon belül 
forgalomba lehet hozni a Közösségben.

Or. nl

Indokolás

Ebben az esetben tehát a kérelmet egyszerűsített eljárásnak vetik alá.

Módosítás 148
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A közösségi lista új élelmiszerről 
szóló bejegyzése az élelmiszer leírását, és 
adott esetben a használati feltételek, a 
végső fogyasztó tájékoztatására szolgáló 
kiegészítő címkézési követelmények 
és/vagy a forgalomba hozatalt követő 
felügyeleti követelmény meghatározását 
tartalmazza.

Or. de
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Módosítás 149
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság nyilvánosságra hozza a (4) 
bekezdéssel összhangban a Közösségben 
forgalomba hozható, harmadik országokból 
származó, hagyományos élelmiszerek 
listáját a Bizottság külön erre a célra 
fenntartott weboldalán.

(5) A Bizottság nyilvánosságra hozza a (4) 
bekezdéssel összhangban a Közösségben 
forgalomba hozható, harmadik országokból 
származó, hagyományos élelmiszerek 
listáját a Bizottság külön erre a célra 
fenntartott weboldalán. A weboldal 
elérhető az új élelmiszerek közösségi 
listáját tartalmazó, az 5. cikk (1) 
bekezdésében említett weboldalról, és 
elérési útvonala szerepel az említett 
oldalon.

Or. en

Módosítás 150
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) E rendelet hatályba lépését követő 
hat hónapon belül a Bizottság az Európai 
Élelmiszer-biztonsági Hatósággal 
konzultálva kidolgozza a harmadik 
országból származó hagyományos 
élelmiszert forgalomba hozni kívánó 
kérelmezők dokumentációira vonatkozó 
irányadó kritériumokat. E kritériumok 
tájékoztatási követelményeket 
tartalmaznak az alábbiakról:
a) a termék felhasználása és kezelése 
(ezen belül nyilatkozatot arról, hogy a 
termék részeit vagy kivonatait gyakran 
használják-e); 
b) az általános fogyasztási szokások; 
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c) a szokásos fogyasztói csoportok;
d) (megfelelő esetben) az általában 
alkalmazott koncentráció;
e) az érintett élelmiszerre vonatkozó összes 
létező tanulmány.

Or. en

Indokolás

A harmadik országból származó hagyományos élelmiszert a Közösségben forgalomba hozni 
kívánó élelmiszer-ipari vállalkozónak iránymutatásokra van szüksége arról, hogyan
igazolható a „hosszú ideje biztonságos használat”. Ezen iránymutatásoknak legalább a fent 
említett kérdéseket tartalmazniuk kell annak biztosítása érdekében, hogy a dokumentáció 
értelmezhető legyen, és megkönnyítse az EFSA által végzett értékelést.

Módosítás 151
Philip Bushill-Matthews

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8 a. cikk
(1) A 7. cikk (5) bekezdésében (új) említett 
élelmiszert forgalomba hozni szándékozó 
élelmiszer-ipari vállalkozó értesíti 
szándékáról a Bizottságot, és az 
értesítéshez megfelelő módon csatolja 
azokat a vonatkozó adatokat, amelyek 
igazolják, hogy az adott élelmiszer 
megfelel a hivatkozott rendelkezésben 
megállapított feltételeknek.
(2) A Bizottság az értesítést, valamint az 
(1) bekezdésben említett, csatolt adatokat 
haladéktalanul továbbítja a 
tagállamoknak és a Hatóságnak.
(3) Az értesítés (2) bekezdésben 
meghatározott, Bizottsághoz történő 
továbbítását követő négy hónapon belül a 
Hatóság véleményt nyilvánít.



PE413.967v01-00 80/107 AM\744573HU.doc

HU

(4) Amennyiben nem emeltek indoklással 
ellátott, tudományos bizonyítékon alapuló 
biztonsági kifogást, és az élelmiszer-ipari 
vállalkozó semmilyen erről szóló 
tájékoztatást nem kapott, az élelmiszert az 
(1) bekezdés szerinti értesítés keltezését 
követő öt hónapon belül forgalomba lehet 
hozni a Közösségben. A közösségi listát 
ennek megfelelően aktualizálják.
(5) E cikk alkalmazásának részletes 
szabályait, amelyek e rendelet nem
alapvető fontosságú elemeit többek között 
azok kiegészítése útján hivatottak 
módosítani, a 14. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban lehet 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az új élelmiszerek egyes kategóriáira vonatkozó értesítési eljárás javítja a rendelet 
hatásosságát, arányosabb kockázatkezelési rendszert biztosít, és megfelel az élelmiszerekre 
vonatkozó általános jogszabálynak (178/2002).

Módosítás 152
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság – a Hatósággal folytatott 
szoros együttműködésben –technikai 
segítséget és eszközöket bocsát az 
élelmiszer-ipari vállalkozók, és különösen a 
kis- és középvállalkozások rendelkezésére
az e rendeletnek megfelelő kérelmek 
elkészítéséhez és benyújtásához. A 
technikai segítséget és az eszközöket 
legkésőbb hat hónappal e rendelet 
hatálybalépése után közzéteszik a 
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Bizottság honlapjának erre a célra 
fenntartott, nyilvánosan elérhető 
weboldalán.

Or. en

Indokolás

Az előadó 39. módosításának módosítása.

Módosítás 153
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság – a Hatósággal folytatott 
szoros együttműködésben –technikai 
segítséget és eszközöket bocsát az 
élelmiszer-ipari vállalkozók, és különösen a 
kis- és középvállalkozások rendelkezésére
az e rendeletnek megfelelő kérelmek 
elkészítéséhez és benyújtásához. A 
technikai segítséget és az eszközöket 
legkésőbb hat hónappal e rendelet 
hatálybalépése után közzéteszik a 
Bizottság honlapjának erre a célra 
fenntartott, nyilvánosan elérhető 
weboldalán.

Or. nl

Indokolás

Az e rendeletnek megfelelő kérelmek előkészítéséhez a kkv-knak segítséget és támogatást kell 
kapniuk a Bizottságtól.
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Módosítás 154
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság – a Hatósággal, az élelmiszer-
ipari vállalkozókkal és a kis- és 
középvállalkozásokkal szoros 
együttműködésben – a rendelet 20. 
cikkben meghatározott hatálybalépéséig
technikai segítséget és eszközöket bocsát az 
élelmiszer-ipari vállalkozók, és különösen a 
kis- és középvállalkozások rendelkezésére
az e rendeletnek megfelelő kérelmek 
elkészítéséhez és benyújtásához. A 
97/618/EK ajánlás a kérelmezők számára 
rendelkezésre áll, amíg egy átdolgozott, az 
ezzel a cikkel összhangban elkészített 
technikai iránymutatással fel nem váltják.

Or. en

Módosítás 155
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A(z) .../.../EK rendelet [egységes eljárás] 9. 
cikke (1) bekezdése a) pontjának sérelme 
nélkül és e rendelet 20. cikkben 
meghatározott hatálybalépéséig a
Bizottság – a Hatósággal folytatott szoros 
együttműködésben – szükség esetén 
technikai segítséget és eszközöket bocsát az 
élelmiszer-ipari vállalkozók, és különösen a 
kis- és középvállalkozások rendelkezésére
az e rendeletnek megfelelő kérelmek és 
értesítések elkészítéséhez és 
benyújtásához. A 97/618/EK ajánlás a 
kérelmezők számára rendelkezésre áll, 
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amíg egy átdolgozott, az ezzel a cikkel 
összhangban elkészített technikai 
iránymutatással fel nem váltják.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy még a módosított rendelet alkalmazása előtt iránymutatást bocsássanak 
a kérelmezők rendelkezésére. Ennek az iránymutatásnak ki kell terjednie a 8. cikk szerinti 
értesítésekre is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az új rendelet elfogadásának időpontjában 
nem mindig áll rendelkezésre ilyen iránymutatás. Ezért a korábbi iránymutatásnak 
érvényesnek kell maradnia, amíg egy átdolgozott iránymutatással fel nem váltják.

Módosítás 156
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az új élelmiszerek biztonságosságának 
értékelése során a Hatóság: 

A 6. cikkben rögzített előírások alapján az
új élelmiszerek biztonságosságának 
értékelése során a Hatóság: 

Or. en

Módosítás 157
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) lehetőség szerint megvizsgálja, hogy az 
élelmiszer legalább olyan biztonságos-e, 
mint egy, a Közösségben már forgalomba 
helyezett, hasonló élelmiszer-kategóriába 
tartozó élelmiszer, vagy mint az új 
élelmiszerrel helyettesíteni kívánt
élelmiszer; ugyanakkor figyelembe veszi 
az esetleges új jellemzőkből eredő 
következményeket;
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Or. en

Indokolás

A nanotechnológiákkal előállított élelmiszerek például rendelkezhetnek olyan új jellemzőkkel, 
amelyek kielégítő értékeléséhez nem elegendő a már forgalomban lévő termékekkel történő 
összevetés.

Módosítás 158
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a lehetőségek mértékéig megvizsgálja, 
hogy az élelmiszer legalább olyan 
biztonságos-e, mint egy, a Közösségben 
már forgalomba helyezett, hasonló
élelmiszer-kategóriába tartozó élelmiszer, 
vagy mint az új élelmiszerrel helyettesíteni 
kívánt élelmiszer, ugyanakkor figyelembe 
veszi az esetleges új jellemzőkből eredő 
következményeket;

Or. en

Indokolás

A nanotechnológiákkal előállított élelmiszerek például rendelkezhetnek olyan új jellemzőkkel, 
amelyek kielégítő értékeléséhez nem elegendő a már forgalomban lévő termékekkel történő 
összevetés.

Módosítás 159
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

vagy mérgező hatású-e az emberi 
szervezetre, függetlenül attól, hogy az 
adott termék egy már forgalomban lévő 
élelmiszert hivatott-e helyettesíteni;

Or. fr

Indokolás

A Bizottság által javasolt megfogalmazás pontosítása. Lásd még a Liotard asszony által 
benyújtott 40. módosítást.

Módosítás 160
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) meghatározza az új élelmiszer napi 
bevitelének határértékét, amely fölött 
fogyasztása kimutathatóan káros a 
fogyasztó egészségére;

Or. fr

Indokolás

Egyes – régi vagy új – élelmiszerekről ismeretes, hogy tanulmányokban és felmérésekben 
meghatározott határértéket meghaladó mennyiségben fogyasztva egészségkárosító hatásúak.
A Hatóságnak ezért lehetőséget kell adni arra, hogy a fogyasztók tájékoztatása érdekében e 
határértékeket meghatározza.
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Módosítás 161
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) az új élelmiszerek vagy élelmiszer-
összetevők kockázatainak tudományos 
értékelésével összefüggésben kéri az 
illetékes hatóságokat, hogy tájékoztassák 
a Hatóságot minden olyan tudományos 
értékelésről, amelyet a kérdéses új 
élelmiszeren vagy összetevőn végeztek.

Or. fr

Módosítás 162
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a harmadik országból származó 
hagyományos élelmiszer esetében 
figyelembe veszi az élelmiszer hosszú időn 
át tartó biztonságos használatát.

b) a harmadik országból származó 
hagyományos élelmiszer esetében 
figyelembe veszi az élelmiszer hosszú időn 
át tartó biztonságos használatát, a 8. cikk 
(5a) bekezdésében foglalt iránymutatások 
szerint;

Or. en

Módosítás 163
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Etikai kifogások esetén a biztonsági 
értékelésen túl kikérik a tudomány és az 
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új technológiák etikai kérdéseit vizsgáló 
európai csoport véleményét.

Or. de

Indokolás

Bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels können neben Sicherheitsbedenken auch 
ethische Bedenken bestehen. Gemäß Erwägungsgrund 24 soll die Europäische Gruppe für 
Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien gegebenenfalls gehört werden 
können, um Ratschläge zu ethischen Fragen im Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen 
neuartiger Lebensmittel einzuholen. Der Änderungsvorschlag setzt dies um, in dem er 
vorsieht, dass im Falle ethischer Bedenken bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels 
eine Bewertung durch die „European Group on Ethics in Science and New Technologies 
(EGE)” durchgeführt wird.

Módosítás 164
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság élelmiszer-biztonsági 
okokból, valamint a Hatóság véleményét 
követően előírja az élelmiszer-ipari 
vállalkozásoknak, hogy a forgalomba 
hozatalt követően a termékeket kövessék 
nyomon.

Minden forgalomba hozott új élelmiszert 
ellenőrzésnek kell alávetni, amennyiben 
biztonságossága tekintetében kételyek 
merülnek fel, de az ellenőrzésre 
mindenképp sort kell keríteni az e rendelet 
hatálybalépését követő öt éven belül, ezt 
követően pedig ötéves időközönként. Az 
értékelést a Hatóság szükség esetén 
felülvizsgálja.
A kérdéses új élelmiszereket nagy 
mennyiségben fogyasztó személyek részére 
külön vizsgálatot írnak elő.

(2) A gyártó azonnal tájékoztatja a (2) Az élelmiszer-ipari vállalkozások
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Bizottságot: azonnal tájékoztatják a Bizottságot:
a) bármilyen új, tudományos vagy 
technikai információról, amely az új 
élelmiszer biztonságos használatának 
értékelését befolyásolhatja;

a) bármilyen új, tudományos vagy 
technikai információról, amely az új 
élelmiszer biztonságos használatának 
értékelését befolyásolhatja;

b) bármilyen olyan harmadik ország 
illetékes hatósága által kiszabott tiltásról 
vagy korlátozásról, amelyben az új 
élelmiszert forgalomba hozták.

b) bármilyen olyan harmadik ország 
illetékes hatósága által kiszabott tiltásról 
vagy korlátozásról, amelyben az új 
élelmiszert forgalomba hozták.

Minden élelmiszer-ipari vállalkozás 
évente tájékoztatja a Bizottságot és a 
székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságait minden olyan egészségügyi
problémáról, amelyről a fogyasztóktól 
vagy fogyasztói szervezetektől szerzett 
tudomást.
A vizsgálatot a tagállamok illetékes 
piacfelügyeleti hatóságainak kell 
lefolytatniuk. Az eredményről jelentést 
tesznek a Bizottságnak a vizsgálat 
lezárását követő három hónapon belül. A 
Bizottság jelentést terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé az (1) 
bekezdésben foglalt ötéves időszak lejártát 
követő egy éven belül.

Or. fr

Módosítás 165
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság élelmiszer-biztonsági 
okokból előírja az élelmiszer forgalomba 
hozatalt követő felülvizsgálatát. A 
felülvizsgálatot ötévenként kell elvégezni 
az élelmiszer-biztonsági, állategészségügyi 
és az állatok kíméletére vonatkozó 
szempontok, valamint a környezeti hatás 
figyelembevételével. Különös figyelmet 
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élelmiszeripari vállalkozók felelnek. kell fordítani az élelmiszereket 
legnagyobb mennyiségben fogyasztók 
csoportjaira. 
A felülvizsgálatra vonatkozó előírások a 
már forgalomban lévő új élelmiszerekre is 
alkalmazandók, beleértve a 258/97/EK 
rendeletben foglalt egyszerűsített eljárás 
(„értesítés”) szerint jóváhagyott 
élelmiszereket.
A tagállamok kijelölik a forgalomba 
helyezést követő felülvizsgálatért felelős 
illetékes hatóságokat. A felülvizsgálat 
költségeit az érintett élelmiszer-ipari 
vállalkozások viselik.

Or. en

Indokolás

Mandatory post-market monitoring is essential for all novel foods in order to guarantee a 
high safety of novel food products on the European market and especially to exclude possibly 
negative long-term effects of these products. The latter does particularly apply for 'traditional 
food from third countries', which have passed a simplified authorisation procedure, as well as 
for novel foods that are already on the market and have been approved under the simplified 
procedure. The post-market monitoring requirements must be carried out by EFSA, not by the 
food business operators themselves.

Módosítás 166
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság élelmiszer-biztonsági 
okokból előírja az élelmiszer forgalomba 
hozatalt követő felülvizsgálatát. A 
forgalomba hozatalt követő felülvizsgálatra 
irányuló előírások végrehajtásáért az 
élelmiszereket a Közösségben forgalomba 
hozó élelmiszer-ipari vállalkozók felelnek. 
A felülvizsgálat során figyelembe kell 
venni az élelmiszer-biztonság 
szempontjait, valamint megfelelő esetben 
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a környezeti hatást, az állategészségügyi 
és az állatok kíméletére vonatkozó 
szempontokat. A forgalomba hozataltól 
számított öt éven belül egyszer minden új 
élelmiszert felülvizsgálatnak kell alávetni.

Or. en

Indokolás

Az új élelmiszerek fogyasztásából eredő esetleges káros hatások dokumentálása érdekében 
minden európai piacon forgalomba hozott új élelmiszert ötévenként be kell vizsgálni.

Módosítás 167
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság élelmiszer-biztonsági 
okokból, valamint a Hatóság véleményét 
követően a forgalomba hozatalt követő 
felülvizsgálatot ír elő. Az új élelmiszerek 
közösségi listájába felvett élelmiszer 
kapcsán meghatározott forgalomba hozatalt 
követő felügyeleti követelmények 
végrehajtásáért az élelmiszeripari 
vállalkozók felelnek. A felülvizsgálat 
élelmiszer-biztonsági szempontokra, 
környezeti hatásra, valamint 
állategészségügyi és az állatok kíméletére 
vonatkozó szempontokra terjed ki. 
Ötévente minden új élelmiszert alá kell 
vetni a fenti szempontokra kiterjedő 
vizsgálatnak.

Or. nl
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Módosítás 168
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az állatkísérletek elkerülése 
érdekében e rendelet céljából csak akkor 
folytathatók kísérletek gerinces állatokon, 
ha a szükséges ismeretek másképp nem 
szerezhetők meg. Ösztönözni kell az 
állatkísérletek nélküli módszerek és 
intelligens kísérleti stratégiák 
alkalmazását, és meg kell tiltani a 
gerinces állatokon végzett párhuzamos 
kísérleteket.

Or. en

Indokolás

Az intelligens vizsgálati stratégiák ösztönzése és a kötelező adatmegosztás jelentősen 
csökkentheti az e célra használt állatok számát.

Módosítás 169
Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
A tudomány és az új technológiák etikai 

kérdéseit vizsgáló európai csoport
Adott esetben a Bizottság – saját 
kezdeményezésére vagy tagállami kérésre 
– az etikai szempontból nagy jelentőségű 
tudományok és új technológiák által 
felvetett etikai kérdésekben konzultálhat a 
tudomány és az új technológiák etikai 
kérdéseit vizsgáló európai csoporttal, hogy 
kikérje a csoport etikai kérdésekkel 
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kapcsolatos véleményét.
A Bizottság a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé teszi ezt a véleményt.

Or. en

Indokolás

Amikor a körülmények ezt indokolják (például nanotechnológia vagy klónozásos technológia 
használata esetén), érdemes kötelezően előírni a tudomány és az új technológiák etikai 
kérdéseit vizsgáló európai csoporttal való konzultációt etikai kérdésekben. A konzultációs 
eljárást maga az Európai Bizottság vagy valamely tagállam is kezdeményezheti. Az 
átláthatóság és a tudományos vagy nem tudományos közösség bevonása érdekében a 
véleményt nyilvánosságra kell hozni.

Módosítás 170
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ha a kérelmező úgy kívánja, és a kérelem 
mellé csatolt dokumentációban megfelelő 
és igazolható adatokat mellékel, a 
kérelmek alátámasztására szolgáló, 
újonnan kidolgozott tudományos 
bizonyítékok és szellemi tulajdont képező 
tudományos adatok az új élelmiszer 
közösségi listára történő felvételét követő 
öt éven keresztül a kérelmező beleegyezése 
nélkül nem használhatók fel más kérelem 
javára. A géntechnológiával módosított 
élelmiszerekről és takarmányokról szóló 
1829/2003/EK rendelet 30. és 31. cikkében 
foglaltaknak megfelelően biztosítani kell 
az adatvédelmet és a bizalmasságot.

Or. en
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Módosítás 171
Philip Bushill-Matthews

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ha a kérelmező úgy kívánja, és a kérelem 
mellé csatolt dokumentációban megfelelő 
és igazolható adatokat mellékel, a 
kérelmek alátámasztására szolgáló, 
újonnan kidolgozott tudományos 
bizonyítékok és szellemi tulajdont képező 
tudományos adatok az új élelmiszer 
közösségi listára történő felvételét követő 
öt éven keresztül nem használhatók fel más 
kérelem javára, hacsak a későbbi 
kérelmező nem állapodott meg a korábbi 
kérelmezővel az adatok és információk 
felhasználásáról, feltéve, hogy
a) a tudományos adatokat és egyéb 
információkat a korábbi kérelem 
benyújtásakor a korábbi kérelmező védett 
adatainak minősítették; és
b) a korábbi kérelem benyújtásakor a 
korábbi kérelmezőnek kizárólagos 
felhasználási joga volt a védett adatokra; 
valamint
c) az új élelmiszer nem lett volna 
engedélyezhető a korábbi kérelmező által 
benyújtott védett adatok nélkül.

Or. en

Indokolás

Az élelmiszereken alkalmazott, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról 
szóló 1924/2006/EK rendelet 20. cikkének (1) bekezdése az adatvédelem pontosabb 
meghatározását tartalmazza. A 12. cikket ezért úgy kell kiigazítani, hogy az adatvédelemre 
vonatkozó előírások összhangban legyenek az 1924/2006/EK rendeletben foglaltakkal.
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Módosítás 172
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Ha a kérelmező úgy kívánja, és a 
kérelem mellé csatolt dokumentációban 
megfelelő és igazolható adatokat mellékel, 
a kérelmek alátámasztására szolgáló, 
újonnan kidolgozott tudományos 
bizonyítékok és szellemi tulajdont képező 
tudományos adatok az új élelmiszer 
közösségi listára történő felvételét követő 
öt éven keresztül a kérelmező beleegyezése 
nélkül nem használhatók fel más kérelem 
javára hacsak ezt a közegészség védelme 
nem indokolja.

Or. en

Módosítás 173
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ha a kérelmező úgy kívánja, és a kérelem 
mellé csatolt dokumentációban megfelelő 
és igazolható adatokat mellékel, a 
kérelmek alátámasztására szolgáló, 
újonnan kidolgozott tudományos 
bizonyítékok és szellemi tulajdont képező 
tudományos adatok az új élelmiszer 
közösségi listára történő felvételét követő 
öt éven keresztül nem használhatók fel más 
kérelem javára, hacsak a későbbi 
kérelmező nem állapodott meg a korábbi 
kérelmezővel az adatok és információk 
felhasználásáról, feltéve, hogy
a) a tudományos adatokat és egyéb 
információkat a korábbi kérelem 
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benyújtásakor a korábbi kérelmező védett 
adatainak minősítették; és
b) a korábbi kérelem benyújtásakor a 
korábbi kérelmezőnek kizárólagos 
felhasználási joga volt a védett adatokra; 
valamint
c) az új élelmiszer nem lett volna 
engedélyezhető a korábbi kérelmező által 
benyújtott védett adatok nélkül.

Or. en

Indokolás

Az élelmiszereken alkalmazott, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról 
szóló 1924/2006/EK rendelet az adatvédelem pontosabb meghatározását tartalmazza. A 12. 
cikket ezért úgy kell kiigazítani, hogy az adatvédelemre vonatkozó előírások összhangban 
legyenek az 1924/2006/EK rendeletben foglaltakkal.

Módosítás 174
Mojca Drčar Murko

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 175
Kartika Tamara Liotard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A kérelmezővel történő egyeztetést 
követően a Bizottság határozza meg, hogy 
mely gyártási adatok kezelendők 
bizalmasan és a bizalmasság milyen 
időtartamra szól, figyelembe véve, hogy ez 
az időtartam nem haladhatja meg a 
három évet.

Or. nl

Módosítás 176
Kartika Tamara Liotard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A gyártási adatok bizalmas kezelésére 
meghatározott időtartam lejárta után a 
közösségi listán az új élelmiszerről szóló 
bejegyzést automatikusan frissítik a 
kérdéses adatok hozzáadásával.

Or. nl

Módosítás 177
Hiltrud Breyer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A részben vagy egészben a Közösség 
és/vagy közintézmények által 
finanszírozott kutatási projektekből 
származó adatokat és kockázatelemző 
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tanulmányokat – pl. takarmányozási 
tanulmányokat – vagy ilyen 
tanulmányokhoz kapcsolódó adatokat a 
kérelemmel együtt közzé kell tenni, és 
ezen adatok más kérelmezők által 
szabadon felhasználhatók.

Or. en

Indokolás

Ha közpénzből hozunk létre ismereteket, ezen ismereteknek a nyilvánosság számára 
hozzáférhetőknek kell lenniük.

Módosítás 178
Hiltrud Breyer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A gerinces állatokon végzett 
vizsgálatok megismétlése minden esetben 
tilos. Ebben az összefüggésben a gerinces 
állatokon végzett kísérleteket alkalmazó 
vizsgálatokra, illetve azon vizsgálatokra, 
amelyek révén az állatkísérletek 
elkerülhetők, az adatvédelmi előírások 
nem vonatkoznak. Ily módon kell 
hozzáférhetővé tenni a gerinces állatokon 
végzett kísérletek eredményeit és más 
vizsgálatokat, amelyek révén az 
állatkísérletek elkerülhetők.

Or. en

Indokolás

Szükséges rögzíteni ezen a helyen, hogy a kísérlet vagy vizsgálat tulajdonosa nem 
akadályozhatja meg annak más személy által történő felhasználását abban az esetben, ha 
azzal elkerülhetők az állatkísérletek.
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Módosítás 179
Mojca Drčar Murko

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ha a 12. cikk értelmében védett 
újonnan kidolgozott tudományos 
bizonyítékok és szellemi tulajdont képező 
tudományos adatok gerinces állatokon 
végzett kísérletek vagy humán klinikai 
vizsgálatok eredményei, és e kísérletek 
vagy klinikai vizsgálatok megismétlése 
tudományos értelemben szükségtelen és 
ezért etikai szempontból elkerülendő, a 
második vagy későbbi kérelmező 
hozzáférést kérhet az első kérelmezőtől a 
védett adatokhoz.  Az első kérelmezőnek a 
12. cikkben meghatározott adatvédelmi 
időszak első évének lejárta után 
teljesítenie kell a kérést, amennyiben a 
későbbi kérelmező megtéríti számára az 
elvégzett vizsgálatok költségeit. A kérést 
hasonló módon minden későbbi 
kérelmező felé teljesíteni kell, és ilyen 
esetekben a későbbi kérelmezőknek 
tisztességes megállapodást kell kötniük a 
költségek megosztására.

Or. en

Indokolás

Kerülendő az indokolatlan adatvédelem, amely a gerinces állatokon végzett kísérletek vagy 
invazív humán klinikai vizsgálatok megismétlésével szemben emelt etikai kifogásokhoz is 
vezetne, ugyanakkor biztosítani kell az első kérelmezőnek egy megfelelő kezdeti adatvédelmet, 
amely révén kellően megtérülhet a befektetése. Mivel bizonyos szellemi tulajdont képező 
adatok nem gerinces állatokon végzett kísérletekből vagy humán klinikai vizsgálatokból 
származnak, a 12. cikkben említett teljes ötéves adatvédelmi időszakot fenn kell tartani az 
ilyen esetekre.
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Módosítás 180
Philip Bushill-Matthews

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12 a. cikk
Összehangolt adatvédelem

Az új élelmiszerek …/…/EK rendelet 
[közös eljárás] 7. és 14. cikke szerinti 
engedélyezésétől és az egészségre 
vonatkozó állítások 1924/2006/EK 
rendelet 17., 18. és 25. cikke szerinti 
engedélyezésétől függetlenül, ha a 
kérelem új élelmiszerek és ezen 
élelmiszereken feltüntetendő egészségre 
vonatkozó állítások engedélyezésére 
irányul, és ha a fenti két rendelet 
rendelkezései szerinti indokolt az 
adatvédelem és a kérelmező ezt kéri, az 
engedély kiadásának és az engedély 
Hivatalos Lapban történő közzétételének 
időpontjai megegyeznek és az adatvédelmi 
időszakok párhuzamosan futnak.

Or. en

Indokolás

Az új élelmiszer vagy egészségre vonatkozó állítás engedélyezésére irányuló, tárgy szerint 
összefüggő kérelmek, amelyek ugyanarra a termékre vonatkoznak és védett tudományos 
adatokon alapulnak, különböző ütemterv szerint is kezelhetők.  Így előfordulhat, hogy az 
adatvédelmi időszak az egyik engedély keretében már nagyrészt letelt, amikor az ezzel 
tárgyban összefüggő másik engedély adatvédelmi időszaka megkezdődik.  Gondoskodni kell 
arról, hogy a tárgy szerint összefüggő kérelmek adatvédelmi időszakait a kérelmező kérésére 
egymással összehangolják.
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Módosítás 181
Philip Bushill-Matthews

Rendeletre irányuló javaslat
12 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12b. cikk
Ha a 12. cikk értelmében védett újonnan 
kidolgozott tudományos bizonyítékok és 
szellemi tulajdont képező tudományos 
adatok gerinces állatokon végzett 
kísérletek vagy humán klinikai 
vizsgálatok eredményei, és e kísérletek 
vagy klinikai vizsgálatok megismétlése 
tudományos értelemben szükségtelen és 
ezért etikai szempontból elkerülendő, a 
második vagy későbbi kérelmező 
hozzáférést kérhet az első kérelmezőtől a 
védett adatokhoz.  Az első kérelmezőnek a 
12. cikkben meghatározott adatvédelmi 
időszak első évének lejárta után 
teljesítenie kell a kérést, amennyiben a 
későbbi kérelmező megtéríti számára az 
elvégzett vizsgálatok költségeit.  A kérést 
hasonló módon minden későbbi 
kérelmező felé teljesíteni kell, és ilyen 
esetekben a későbbi kérelmezőknek 
tisztességes megállapodást kell kötniük a 
költségek megosztására.

Or. en

Indokolás

Kerülendő az indokolatlan adatvédelem, amely a gerinces állatokon végzett kísérletek vagy 
invazív humán klinikai vizsgálatok megismétlésével szemben emelt etikai kifogásokhoz is 
vezetne, ugyanakkor biztosítani kell az első kérelmezőnek egy megfelelő kezdeti adatvédelmet, 
amely révén kellően megtérülhet a befektetése. Mivel bizonyos szellemi tulajdont képező 
adatok nem gerinces állatokon végzett kísérletekből vagy humán klinikai vizsgálatokból 
származnak, a 12. cikkben említett teljes ötéves adatvédelmi időszakot fenn kell tartani az 
ilyen esetekre.
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Módosítás 182
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Összehangolt adatvédelem

Az új élelmiszerek …/…/EK rendelet 
[közös eljárás] 7. és 14. cikke szerinti 
engedélyezésétől és az egészségre 
vonatkozó állítások 1924/2006/EK 
rendelet 17., 18. és 25. cikke szerinti 
engedélyezésétől függetlenül, ha a 
kérelem új élelmiszerek és ezen 
élelmiszereken feltüntetendő egészségre 
vonatkozó állítások engedélyezésére 
irányul, és ha a fenti két rendelet 
rendelkezései szerinti indokolt az 
adatvédelem és a kérelmező ezt kéri, az 
engedély kiadásának és az engedély 
Hivatalos Lapban történő közzétételének 
időpontjai megegyeznek és az adatvédelmi 
időszakok párhuzamosan futnak.

Or. en

Módosítás 183
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Vizsgálati és ellenőrzési intézkedések

A takarmány- és élelmiszerjog, valamint 
az állat-egészségügyi és az állatok 
kíméletére vonatkozó szabályok 
követelményeinek történő megfelelés 
ellenőrzésének biztosítása céljából 
végrehajtott hatósági ellenőrzésekről 
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szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel 
összhangban hatósági ellenőrzéseket kell 
végezni az e rendeletnek való megfelelés 
biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata nem szentel külön cikket a vizsgálati és ellenőrzési intézkedéseknek.

Módosítás 184
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Az új élelmiszerek …/…/EK rendelet 
[közös eljárás] 7. és 14. cikke szerinti 
engedélyezésétől és az egészségre 
vonatkozó állítások 1924/2006/EK 
rendelet 17., 18. és 25. cikke szerinti 
engedélyezésétől függetlenül, ha a 
kérelem új élelmiszerek és ezen 
élelmiszereken feltüntetendő egészségre 
vonatkozó állítások engedélyezésére 
irányul, és ha a fenti két rendelet 
rendelkezései szerinti indokolt az 
adatvédelem és a kérelmező ezt kéri, az 
engedély kiadásának és az engedély 
Hivatalos Lapban történő közzétételének 
időpontjai megegyeznek és az adatvédelmi 
időszakok párhuzamosan futnak.

Or. en
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Módosítás 185
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
12 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12b. cikk
Ha a 12. cikk értelmében védett újonnan 
kidolgozott tudományos bizonyítékok és 
szellemi tulajdont képező tudományos 
adatok gerinces állatokon végzett 
kísérletek vagy humán klinikai 
vizsgálatok eredményei, és e kísérletek 
vagy klinikai vizsgálatok megismétlése 
tudományos értelemben szükségtelen és 
ezért etikai szempontból elkerülendő, a 
második vagy későbbi kérelmező 
hozzáférést kérhet az első kérelmezőtől a 
védett adatokhoz.  Az első kérelmezőnek a 
12. cikkben meghatározott adatvédelmi 
időszak első évének lejárta után 
teljesítenie kell a kérést, amennyiben a 
későbbi kérelmező megtéríti számára az 
elvégzett vizsgálatok költségeit.  A kérést 
hasonló módon minden későbbi 
kérelmező felé teljesíteni kell, és ilyen 
esetekben a későbbi kérelmezőknek 
tisztességes megállapodást kell kötniük a 
költségek megosztására.

Or. en

Indokolás

Kerülendő az indokolatlan adatvédelem, amely a gerinces állatokon végzett kísérletek vagy 
invazív humán klinikai vizsgálatok megismétlésével szemben emelt etikai kifogásokhoz is 
vezetne, ugyanakkor biztosítani kell az első kérelmezőnek egy megfelelő kezdeti adatvédelmet, 
amely révén kellően megtérülhet a befektetése. Mivel bizonyos szellemi tulajdont képező 
adatok nem gerinces állatokon végzett kísérletekből vagy humán klinikai vizsgálatokból 
származnak, a 12. cikkben említett teljes ötéves adatvédelmi időszakot fenn kell tartani az 
ilyen esetekre.
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Módosítás 186
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 187
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
A tagállamok kiváltságai

(1) Ha valamely tagállam új információ 
vagy meglévő információ újraékelése 
alapján megalapozottan feltételezi, hogy 
egy olyan élelmiszer vagy élelmiszer-
összetevő, amely megfelel az e rendeletben 
foglaltaknak, veszélyt jelent az emberi 
egészségre vagy a környezetre nézve, a 
saját területén a kérdéses élelmiszer vagy 
élelmiszer-összetevő forgalomba hozatalát 
és használatát ideiglenesen korlátozhatja 
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vagy felfüggesztheti. Erről haladéktalanul 
tájékoztatja a többi tagállamot és a 
Bizottságot, döntése indokainak 
megjelölésével.
(2) A Bizottság az Európai Élelmiszer-
biztonsági Hatósággal szoros 
együttműködésben a lehető leghamarabb 
megvizsgálja az (1) bekezdésben megjelölt 
indokokat és megteszi a szükséges 
intézkedéseket. Az a tagállam, amely az 
(1) bekezdésben említett döntést meghozta, 
az intézkedések hatálybalépéséig 
fenntarthatja azt.

Or. en

Indokolás

Átemelés egy másik, hatályos jogszabályból (258/1997 rendelet). 

Módosítás 188
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk 
Védzáradék

Ha valamely tagállam új információ vagy 
meglévő információ újraékelése alapján 
megalapozottan feltételezi, hogy az e 
rendelet értelmében vett valamely új 
élelmiszer vagy élelmiszer-összetevő 
veszélyt jelent az emberi egészségre nézve, 
a saját területén korlátozhatja vagy 
felfüggesztheti a kérdéses élelmiszer vagy 
élelmiszer-összetevő forgalomba hozatalát 
és használatát. Erről haladéktalanul 
tájékoztatnia kell a többi tagállamot és a 
Bizottságot, döntése indokainak 
megjelölésével.
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Or. fr

Indokolás

A tagállamoknak jogot kell biztosítani arra, hogy felfüggesszék vagy korlátozzák egy termék 
forgalomba hozatalát, amennyiben új információk azt támasztják alá, hogy az veszélyezteti a 
fogyasztók egészségét. Ez a cikk lehetőséget ad a fogyasztók egészségének védelmére olyan 
egészségügyi információk felmerülése esetén, amelyek a hatósági ellenőrzéskor elkerülték a 
Hatóság figyelmét.

Módosítás 189
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A 258/97/EK rendelet 4. cikke szerint a 
tagállamokhoz benyújtott, új élelmiszer 
forgalomba hozatalára irányuló minden 
kérelmet, amely esetében a 258/97/EK 
rendelet 6. cikkének (3) bekezdése szerinti 
előzetes értékelő jelentést e rendelet 
hatálybalépése előtt nem juttatták el a 
Bizottságnak, az e rendelet szerint 
benyújtott kérelemnek kell tekinteni. Az e 
rendelet hatálybalépését megelőzően a 
258/97/EK rendelet 3. cikkének (4) 
bekezdése, 4. és 5. cikke alapján 
benyújtott egyéb kérelmeket a 258/97/EK 
rendelet rendelkezései szerint kell 
feldolgozni.

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

törölve

Or. en
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Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg azon kérelmek hátrányos megkülönböztetését 
eredményezheti, amelyek tekintetében már küldtek a Bizottságnak előzetes értékelő jelentést, 
mivel kifogás hiányában sor kerülhet egy ilyen kérelem engedélyezésére anélkül, hogy az 
EÉBH-nak továbbítanák értékelés céljából. Minden olyan kérelmet, amelyről már küldtek 
előzetes értékelő jelentést a Bizottságnak, továbbra is a 258/97/EK rendeletben megállapított 
eljárás szerint kell feldolgozni.

Módosítás 190
Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Azok a nanotechnológiákkal 
előállított élelmiszer-termékek, amelyek e 
rendelet hatálybalépése előtt kerültek 
forgalomba, e rendelet hatálybalépésétől 
számított 18 hónapig még 
forgalmazhatók. Ezen időszak letelte után 
a 6. cikk (2) bekezdését kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Jelenleg nincsenek megfelelő eljárásaink a nanotechnológiával előállított anyagok biztonsági 
értékelésére (lásd az új és újonnan azonosított egészségügyi kockázatok tudományos 
bizottságának (SCENIHR) 2005. szeptemberi véleményét). A nanotechnológiával előállított 
anyagokat kifejezetten ezekre kidolgozott, nem állatkísérletekre épülő vizsgálatokkal kell 
kiértékelni. Amíg nem állnak rendelkezésre állatkísérleteket mellőző nanospecifikus vizsgálati 
módszerek az élelmiszerekben használt nanoanyagok megfelelő biztonsági értékelésére, 
használatukat be kell tiltani az emberi egészség védelme és az állatkísérletek 
megakadályozása érdekében. Ez a rendelkezés segíti a vállalkozásokat az új szabályokhoz 
való alkalmazkodásban.
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