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PR_COD_1am

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
egyszerű szavazati többség

**I Együttműködési eljárás (első felolvasás)
egyszerű szavazati többség

**II Együttműködési eljárás (második felolvasás)
egyszerű szavazati többség a Parlamentet alkotó tagok közös ál-
láspontjának jóváhagyásához, a közös álláspont elutasításához 
vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás
a Parlamentet alkotó tagok többsége, kivéve az EK Szerződés 105., 
107.,161. és 300. valamint az EU Szerződés 7. cikke által lefedett 
eseteket

***I Együttdöntési eljárás (első felolvasás)
egyszerű szavazati többség

***II Együttdöntési eljárás (második felolvasás)
egyszerű szavazati többség a Parlamentet alkotó tagok közös ál-
láspontjának jóváhagyásához, a közös álláspont elutasításához 
vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik felolvasás)
egyszerű szavazati többség a társszöveg jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalap függvénye)

Jogalkotási szöveg módosításai

A Parlament módosításaiban a módosított szöveg félkövér dőlt betűvel van 
szedve. A sima dőlt betűs kiemelés jelzés az illetékes szervezeti egységek 
számára, és a jogalkotási szöveg azon részeit mutatja, amelynek a javítása 
javasolt a végső szöveg elkészítésében való közreműködés céljából (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Ezek a 
sugallt javítások az érintett szervezeti egységek közötti megállapodás tárgyát 
képezik.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Parlament és a Tanács az élelmiszerekre vonatkozó élelmezési és egészség-
ügyi követelményekről szóló rendeletre irányuló javaslatáról
(COM(2003)0424 – C6-0329/2003 – 2003/0165(COD))

(Együttdöntési eljárás: első felolvasás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlament és a Tanács számára tett javaslatára 
(COM(2003)0424)1,

– tekintettel az EK Szerződés 251.(2.) és 95. cikkére, amelynek értelmében a Bizottság a 
javaslatát benyújtotta a Parlamentnek (C5-0329/2003),

– tekintettel az Eljárási Szabályzat 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság je-
lentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság valamint a Belső Piaci és Fogyasz-
tóvédelmi Bizottság véleményére (A6-0000/2005),

1. A módosításokkal jóváhagyja a Bizottsági javaslatot;

2. Felkéri a Bizottságot, hogy terjessze a kérdést újból a Parlament elé, ha lényegesen módo-
sítani kívánja a javaslatot, vagy más szöveggel kívánja helyettesíteni;

3. Utasítja az Elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácshoz és a Bizottsághoz.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

1. módosítás
6. ismertetés

(6) A tanúsítvánnyal támogatott élelmisze-
rekre a fogyasztók úgy tekinthetnek, hogy 
azoknak táplálkozási, fiziológiai vagy más 
egészségügyi előnyük van az olyan hasonló 
vagy más termékekkel szemben, amelyek-
ben nincsen ilyen hozzáadott tápanyag. Ez 
bátoríthatja a fogyasztókat a választásban, 
amely közvetlenül befolyásolja az általuk 

(6) A tanúsítvánnyal támogatott élelmisze-
rekre a fogyasztók úgy tekinthetnek, hogy 
azoknak táplálkozási, fiziológiai vagy más 
egészségügyi előnyük van az olyan hasonló 
vagy más termékekkel szemben, amelyek-
ben nincsen ilyen hozzáadott tápanyag. Ez 
bátoríthatja a fogyasztókat a választásban, 
amely közvetlenül befolyásolja az általuk 

                                               
1 HL C ... / Még nem jelent meg a HL-ben.
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bevitt egyes tápanyagok vagy más anyagok 
mennyiségét oly módon, hogy az a tudo-
mányos javallat ellen hat. E nem kívánatos 
hatás lehetőségével való szembeszállás cél-
jából indokolt kivetni néhány korlátozást a 
tanúsítvánnyal ellátott termékekre. Ebben 
az összefüggésben az olyan tényezők, mint 
néhány anyag jelenléte, például a termék 
alkoholtartalma, vagy a termék tápérték-
profilja megfelelő kritériuma annak, hogy a 
termék viselhet-e tanúsítványokat.

bevitt egyes tápanyagok vagy más anyagok 
mennyiségét oly módon, hogy az a tudo-
mányos javallat ellen hat. E nem kívánatos 
hatás lehetőségével való szembeszállás cél-
jából indokolt kivetni néhány korlátozást a 
tanúsítvánnyal ellátott termékekre. Ebben 
az összefüggésben az olyan tényezők, mint 
néhány anyag jelenléte vagy a termék táp-
értékprofilja megfelelő kritériuma annak, 
hogy a termék viselhet-e tanúsítványokat.

Indoklás

Összhangban a 4. cikkel.

2. módosítás
7. ismertetés

(7) A tápanyag-profil megállapítása számí-
tásba veheti a különböző tápértékbeli vagy 
fiziológiás hatással bíró tápanyagok és 
egyéb anyagok összetételét, különösen az 
olyanokat, mint amilyen a zsír, a telített 
zsír, transz-zsírsavak, a só/nátrium és a 
cukrok, amelyeknek a teljes étrendben nem 
javasolt a túlzott bevitele, és az olyanokat, 
mint amilyenek a egyszeresen és többszö-
rösen telítetlen zsírok, a cukrokon kívül 
hozzáférhető más szénhidrátok, vitaminok, 
fehérjék és élelmi rostok. A tápanyag-
profil létrehozásakor figyelembe kell venni 
a különböző élelmiszerkategóriákat és 
ezeknek az élelmiszereknek a helyét és 
szerepét az teljes étrendben. Néhány élel-
miszer vagy élelmiszerkategória esetében 
szükséges lehet a megállapított tápanyag-
profiloktól való eltérés a népesség étrend-
jében betöltött szerepük és fontosságuk 
függvényében. Ezek összetett technikai 
feladatok volnának és a helyénvaló intéz-
kedések elfogadását a Bizottságra kell bíz-
ni. 

(7) A tápanyag-profil megállapítása számí-
tásba veheti a különböző tápértékbeli vagy 
fiziológiás hatással bíró tápanyagok és 
egyéb anyagok összetételét, különösen az 
olyanokat, mint amilyen a zsír, a telített 
zsír, transz-zsírsavak, a só/nátrium és a 
cukrok, amelyeknek a teljes étrendben nem 
javasolt a túlzott bevitele, és az olyanokat, 
mint amilyenek az egyszeresen és többszö-
rösen telítetlen zsírok, a cukrokon kívül 
hozzáférhető más szénhidrátok, vitaminok, 
fehérjék és élelmi rostok. A tápanyag-
profil létrehozásakor figyelembe kell venni 
a különböző élelmiszerkategóriákat és 
ezeknek az élelmiszereknek a helyét és 
szerepét az teljes étrendben. Néhány élel-
miszer vagy élelmiszerkategória esetében 
szükséges lehet a megállapított tápanyag-
profiloktól való eltérés a népesség étrend-
jében betöltött szerepük és fontosságuk 
függvényében. Ezek összetett technikai 
feladatok volnának és a helyénvaló intéz-
kedések elfogadását a Hatósággal való 
konzultációt követően a Bizottságra kell 
bízni.
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Indoklás

Összhangban a 4. cikkel.

3. módosítás
11. ismertetés

(11) A táplálkozási és egészségügyi tanú-
sítványok használatában a tudományos 
összetevő-elemzésnek kell a fő figyelmet 
szentelni, és a megállapításokat használó 
élelmiszeripari vállalkozóknak ezeket iga-
zolniuk kell.

(11) A táplálkozási és egészségügyi tanú-
sítványok használatában a tudományos 
összetevő-elemzésnek kell a fő figyelmet 
szentelni, és a tanúsítványokat használó 
élelmiszeripari vállalkozóknak ezeket iga-
zolniuk kell; mindazonáltal a kis- és köze-
pes vállalkozások (KKV) bizonyos szerke-
zeti és szervezeti korlátai tekintetében en-
gedményeket kell tenni.

Indoklás

Összhangban a 14. cikkel néhány, a KKV-et érintő nehézség megvilágítására, mint például 
hogy a táplálkozási tanúsítványokat nem tudják lefordítani különböző nyelvekre.

4. módosítás
19. ismertetés

(19) A változatos és kiegyensúlyozott ét-
rend előfeltétele a jó egészségnek, és az 
egyedi termékek relatív fontossággal bír-
nak a teljes étrendben, és ez az étrend egy 
azon számos tényező közül, amely befo-
lyásolja bizonyos emberi betegségek kiala-
kulását. Más tényezők, mint amilyen a kor, 
a genetikai hajlam, a fizikai tevékenység 
szintje, a dohányzás és más drogok fo-
gyasztása, környezeti hatások és a stressz 
mind befolyásolhatják az emberi betegsé-
gek kialakulását. Pontosan meghatározott 
címkézési eljárásokat kell tehát alkalmazni 
a betegség kockázatának csökkentésével 
kapcsolatos tanúsítványok esetében.

(19) A változatos és kiegyensúlyozott ét-
rend, kellő figyelemmel a tagállamok kö-
zött lévő eltérő, tiszteletre és megőrzésre 
méltó értéket képviselő táplálkozási szoká-
sokra, előfeltétele a jó egészségnek és 
mindössze egy termék is vitathatatlan fon-
tossággal bírhat az étrendben mint egész-
ben, továbbá az étrend egy azon számos 
tényező közül, amely befolyásolja bizo-
nyos emberi betegségek kialakulását. Más 
tényezők, mint amilyen a kor, a genetikai 
hajlam, a fizikai tevékenység szintje, a do-
hányzás és más drogok fogyasztása, kör-
nyezeti hatások és a stressz mind befolyá-
solhatják az emberi betegségek kialakulá-
sát. Pontosan meghatározott címkézési el-
járásokat kell tehát alkalmazni a betegség 
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kockázatának csökkentésével kapcsolatos 
tanúsítványok esetében.

Indoklás

A szándék a jó egészségre nézve alapvető fontosságú jellegzetes termékek termelésének és el-
osztásának óvása. 

5. módosítás
26. ismertetés

(26) Átmeneti időszakra van szükség, hogy 
az élelmiszeripari vállalkozók képesek le-
gyenek alkalmazkodni ennek a rendeletnek 
a követelményeihez.

(26) Átmeneti időszakra van szükség, hogy 
az élelmiszeripari vállalkozók, különösen 
a KKV-ok, képesek legyenek alkalmaz-
kodni ennek a rendeletnek a követelménye-
ihez.

Indoklás

Azoknak a nehézségeknek a megvilágítására, amelyeket a KKV-k tapasztalnak az ilyen jellegű 
törvénykezési változásokhoz való alkalmazkodás során.

6. módosítás
1. cikk, 3. bekezdés

3. Azok a táplálkozási és egészségügyi ta-
núsítványok, amelyek nem tesznek eleget 
ennek a rendeletnek, a 84/450/EGK taná-
csi rendelet értelmében vett megtévesztő 
reklámként értelmezendők.

3. Ez a rendelet jogfenntartással a követ-
kező Közösségi intézkedésekre alkalma-
zandó:

- A Tanács 1989. május 3-i 89/398/EK 
irányelve a különféle élelmezési felhasz-
nálásra szánt élelmiszerekre vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről1 és az 
ennek alapján elfogadott rendeletek;
- A Tanács 1980. július 15-i 80/777/EK 
irányelve a természetes ásványvizek ki-
termelésére és marketingjére vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről2;
- A Tanács 1998. november 3-i 98/83/EK 
irányelve az emberi fogyasztásra szánt víz 
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minőségéről3.
1 HL L 186., 1989.6.30., 27. o.
2 HL L 229., 1980.8.30., 1. o.
3 HL L 330., 1998.12.5, 32. o.

Indoklás

Kellően világossá kell tenni, hogy a különféle élelmiszerekre vonatkozó már meglévő Közös-
ségi törvénykezés hatályban marad.

7. módosítás
1. cikk, 4. bekezdés

4. Ez a rendelet jogfenntartással alkalma-
zandó a Közösségi törvénykezésben lefek-
tetett, meghatározott táplálkozási célra 
szánt ételekre vonatkozó rendelkezésekre.

Törölve

8. módosítás
2. cikk, bevezető rész

A jelen rendelet céljaira az „élelmiszer”, 
„élelmiszeripari vállalkozó”, „forgalomba 
hozatal” és „végső fogyasztó” az Európai 
Parlament és a Tanács 178/2002 sz. (EK) 
rendeletének 2., 3.(3.), 3.(8.) és 3.(18.) cik-
keiben közzétett meghatározása alkalma-
zandó.

A jelen rendelet céljaira:

(a) az „élelmiszer”, „élelmiszeripai vállal-
kozó”, „forgalomba hozatal” és „végső fo-
gyasztó” az Európai Parlament és a Tanács 
178/2002 sz. (EK) rendeletének 2., 3.(3.), 
3.(8.) és 3.(18.) cikkében közzétett megha-
tározása alkalmazandó;
(b) az „étrend-kiegészítő” az Európai Par-
lament és a Tanács 2002. június 10-ei az 
étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami 
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jogszabályok közelítéséről szóló  
2002/46/EK irányelvben1 közzétett, a „táp-
értékjelölés”, „fehérje”, „szénhidrát”, 
„cukrok”, „zsír”, „telített zsírsavak”, 
„egyszeresen telítetlen zsírsavak”, 
„többszörösöen telítetlen zsírsavak”, és 
„élelmi rost” az 90/496/EGK tanácsi 
irányelvben közétett meghatározása al-
kalmazandó; 
(c) a „címkézés” az Európai Parlament és 
a Tanács 2000. március 20-ai, az élelmi-
szerek címkézésére, kiszerelésére és rek-
lámozására vonatkozó 2000/13/EK irány-
elv2 1.(3.)(a.) cikkében közzétett meghatá-
rozása alkalmazandó.
1 HL L 183., 2002.7.12., 51. o.
2 HL L 109., 2000.5.6., 29. o.

Indoklás

Az Európai élelmiszer-jogszabályokban megállapított minden meghatározás továbbra is ér-
vényben marad.

9. módosítás
2. cikk, 8. pont

(8) „átlagos fogyasztó” azt a fogyasztót 
jelenti, aki kellőképpen jól tájékozott és 
kellőképpen figyelmes és körültekintő.

(8) „átlagos fogyasztó” azt a fogyasztót 
jelenti, aki megfelelően tájékozott és kel-
lőképpen figyelmes és körültekintő. Ami-
kor a táplálkozási vagy egészségügyi tanú-
sítvány egy adott csoportot céloz meg, ak-
kor ennek a csoportnak az átlagos tagját 
kell figyelembe venni.

Indoklás

Néhány fogyasztói csoport védelmének biztosítása céljából, mint amilyenek a gyerekek, az 
idősek és más különösen sebezhető csoportok.

10. módosítás
3. cikk, 2. albekezdés, (a) pont
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(a) hamis vagy félrevezető; (a) hamis, zavaros vagy félrevezető;

11. módosítás
3. cikk, 2. albekezdés, (c) pont

c) kijelenti vagy implikálja, hogy a ki-
egyensúlyozott és változatos étrend nem 
képes az általában vett tápanyagok megfe-
lelő mennyiségéről gondoskodni;

(c) kijelenti vagy implikálja, hogy a ki-
egyensúlyozott és változatos étrend nem 
képes az általában vett tápanyagok megfe-
lelő mennyiségéről gondoskodni; a 21. 
cikkel összhangban a nemzeti hatóságok 
rendelkezhetnek kivételekről;

Indoklás

Válaszul annak szükségességére, hogy minden tagállam fel legyen hatalmazva arra, hogy 
meghatározott területeken fellépő bármely táplálkozási hiányossággal megbirkózzon, és hogy 
minden tagállamban tiszteletben legyenek tartva az étkezési szokások.

12. módosítás
4. cikk, cím

A táplálkozási és egészségügyi tanúsítvá-
nyok használatának korlátozásai

A táplálkozási és egészségügyi tanúsítvá-
nyok használatának feltételei

13. módosítás
4. cikk, 1. bekezdés

1. Ezen rendelet elfogadásától számított 18
hónapon belül a Bizottságnak, összhangban 
a 23. (2.) cikkben lefektetett eljárással, 
meghatározott tápanyagprofilokat kell lét-
rehoznia, amelyeket az élelmiszereknek 
vagy az élelmiszerek bizonyos kategóriái-
nak tiszteletben kell tartania ahhoz, hogy 
táplálkozási vagy egészségügyi tanúsít-

1. Ezen rendelet elfogadásától számított 24
hónapon belül a Bizottságnak, a Hatóság-
gal való konzultáció után, összhangban a 
23. (2.) cikkben lefektetett eljárással, meg-
határozott tápanyagprofilokat kell létre-
hoznia, amelyeket az élelmiszerek vagy az 
élelmiszerek bizonyos kategóriáinak tiszte-
letben kell tartania ahhoz, hogy táplálkozá-
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ványt viselhessenek. si vagy egészségügyi tanúsítványt viselhes-
senek. 

A tápanyagprofilokat mindenekelőtt az 
élelmiszerben jelen levő következő táp-
anyagok mennyiségére nézve kell létre-
hozni:

Az élelmiszerekre vagy élelmiszerek bizo-
nyos kategóriáira létrehozott tápanyagpro-
filokat úgy kell létrehozni, hogy kiemelt 
figyelemben részesüljön: 

(a) zsír, telített zsírsavak, transz-zsírsavak - az élelmiszerben tartalmazott bizonyos 
tápanyagok és más anyagok;

(b) cukor - az élelmiszernek (vagy élelmiszerkategó-
riáknak) az étkezésben játszott szerepe 
vagy fontossága, kellő figyelemmel a kü-
lönböző tagállamok étkezési szokásaira és 
fogyasztási mintáira;

(c) só/nátrium. - az élelmiszerek vagy élelmiszerkategóri-
ák átfogó tápanyag-összetétele és azon 
tápanyagok jelenléte, amelyekről tudomá-
nyosan bizonyított, hogy jótékony hatással
vannak az egészségre.

A tápanyagprofiloknak az étrendre, a táp-
lálkozásra és ezek egészséghez való viszo-
nyára, és legfőképpen a tápanyagok és 
egyéb táplálkozási vagy fiziológiai hatás-
sal bíró anyagok krónikus betegségekre 
gyakorolt hatására vonatkozó tudományos 
ismereteken kell alapulniuk. A tápanyag-
profilok megállapítása során a Bizottság-
nak tanácsért a Hatósághoz kell fordulnia, 
és az érdekelt felek között megbeszéléseket 
kell létrehoznia, különösen az élelmiszer-
ipari vállalkozók és a fogyasztói csoportok 
között.

A tápanyagprofiloknak az étrendre, a táp-
lálkozásra és ezek egészséghez való viszo-
nyára vonatkozó tudományos ismereteken 
kell alapulniuk. A tápanyagprofilok megál-
lapítása során a Bizottságnak tanácsért a 
Hatósághoz kell fordulnia, és az érdekelt 
felek között megbeszéléseket kell létrehoz-
nia, különösen az élelmiszeripari vállalko-
zók és a fogyasztói csoportok között.

A releváns tudományos előrelépéseket te-
kintetbe vevő kivételeket és frissítéseket a 
23. (2.) cikkben említett eljárással össz-
hangban kell foganatosítani.

A releváns tudományos előrelépéseket te-
kintetbe vevő meghatározott, egészségügyi 
tanúsítvány viselése céljából szükséges  
tápanyagprofilok alóli kivételeket és frissí-
téseket a 23. (2.) cikkben említett eljárással 
összhangban kell foganatosítani.

Indoklás

A különböző országokban a nemzeti profilok vagy hasonló rendszerek használata azt mutatta, 
hogy az ilyen rendszerek kiterjedt konzultációt igényelnek, és több évet vesz igénybe a kifej-
lesztésük. A nyert tapasztalatok fényében a 18 hónap túl rövid, így mi 24 hónapot javasolunk.

Kirívóan fontos, hogy tápanyagprofiloknak helytálló tudományos alapja legyen. Az Európai 
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Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) véleménye tehát lényeges követelmény a tápanyagprofi-
lok további fejlődésében. Véleményében az EFSA-nak meg kell vizsgálnia a meghatározott 
élelmiszer vagy élelmiszerkategóriában jelen lévő minden tápanyagot, és minden élelmiszer-
nek vagy élelmiszerkategóriának a teljes étrendben betöltött szerepét. 

14. módosítás
4. cikk, 2. bekezdés

2. Eltérve az 1. bekezdéstől a zsír, telített 
zsírsavak, transz-zsírsavak, cukrok, 
só/nátrium mennyiségének csökkentéséről 
szóló táplálkozási tanúsítványokat meg kell 
engedni, feltéve, hogy megfelelnek az eb-
ben a rendeletben lefektetett feltételeknek.

2. Eltérve az 1. bekezdéstől a zsír, telített 
zsírsavak, transz-zsírsavak, cukrok, 
só/nátrium csökkentéséről szóló táplálko-
zási tanúsítványokat meg kell engedni, 
azon tápanyag meghatározott ismérvére 
való utalás nélkül, amely részére a tanú-
sítvány ki lett állítva, feltéve, hogy megfe-
lelnek az ebben a rendeletben lefektetett 
feltételekenek.

15. módosítás
5. cikk,  1. (a) pont

(a) azon anyag jelenlétéről, hiányáról vagy 
csökkentett tartalmáról, amelyről a tanúsít-
vány ki lett állítva, általánosan elfogadott 
tudományos adatok alapján ki lett mutatva, 
hogy jótékony táplálkozási vagy fiziológiai 
hatása van;

(a) azon tápanyag vagy más anyag jelenlé-
téről, hiányáról vagy csökkentett tartalmá-
ról, amelyről a tanúsítvány ki lett állítva, 
általánosan elfogadott tudományos adatok 
alapján ki lett mutatva, hogy jótékony táp-
lálkozási vagy fiziológiai hatása van;

Indoklás

Összhangban a 4. cikkel.

16. módosítás
5. cikk, 1. bekezdés, point (b)

(b) az anyag, amelyről a tanúsítvány ki lett 
állítva:

(b) a tápanyag vagy egyéb anyag, amelyről 
a tanúsítvány ki lett állítva: 
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Indoklás

Összhangban a 4. cikkel.

17. módosítás
5. cikk, 1. bekezdés, (c) pont 

(c) ahol ez alkalmazható, az anyag amely-
ről a tanúsítvány készül olyan formában 
van, hogy az kész arra, hogy az emberi 
szervezet által felhasználásra kerüljön;

(c) ahol ez alkalmazható, a tápanyag vagy
egyéb anyag amelyről a tanúsítvány készül 
olyan formában van, hogy az kész arra, 
hogy az emberi szervezet által felhaszná-
lásra kerüljön;

Indoklás

Összhangban a 4. cikkel.

18. módosítás
5. cikk, 1. bekezdés, (d) pont

(d) a terméknek az a mennyisége, amely 
ésszerű keretek között feltételezhetően el-
fogyasztásra kerül, a Közösségi jogsza-
bályokban meghatározott jelentős mennyi-
séget tartalmaz abból az anyagból, amely-
hez a tanúsítvány kapcsolódik, vagy ahol 
ilyen szabályok nem léteznek, jelentős 
mennyiséget ahhoz, hogy kiváltsa a tanúsí-
tott táplálkozási vagy fiziológiai hatást, 
ahogy azt az általánosan elfogadott tudo-
mányos adatok megállapítják;

(d) a terméknek az a mennyisége, amely 
ésszerű keretek között feltételezhetően el-
fogyasztásra kerül, a Közösségi jogsza-
bályokban meghatározott jelentős mennyi-
séget tartalmaz abból a tápanyagból vagy 
egyéb anyagból, amelyhez a tanúsítvány 
kapcsolódik, vagy ahol ilyen szabályok 
nem léteznek, jelentős mennyiséget ahhoz, 
hogy kiváltsa a tanúsított táplálkozási vagy 
fiziológiai hatást, ahogy azt az általánosan 
elfogadott tudományos adatok megállapít-
ják;

Indoklás

Összhangban a 4. cikkel.

19. módosítás
10. cikk, 2. bekezdés, bevezető rész

2. Egészségügyi tanúsítványokat csak ak-
kor lehet engedélyezni, ha a címkén szere-

2. Egészségügyi tanúsítványokat csak ak-
kor lehet engedélyezni, ha szerepel a kö-
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pel a következő információ: vetkező információ a címkézésen, vagy ha 
nincs ilyen címkézés, akkor a bemutatás-
ban és a reklámozásban:

Indoklás

Annak biztosítására, hogy a rendelet fedje azokat a termékeket is, amelyek nem viselnek cím-
két.

20. módosítás
11. cikk
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Implikált egészségügyi tanúsítványok Bizonyos egészségügyi tanúsítványok fel-
használásának korlátozása

1. A következő implikált egészségügyi ta-
núsítványok nem megengedettek:

1. A következő egészségügyi tanúsítvá-
nyok nem megengedettek:

(a) tanúsítványok, amelyek a tápanyagnak 
vagy élelmiszernek az általános jó egész-
égre vagy közérzetre gyakorolt általános, 
nem meghatározott jótékony hatására 
utalnak;

(a) tanúsítványok, amelyek azt sugallják, 
hogy az élelmiszer el nem fogyasztása be-
folyásolhatja az egészséget;

(b) tanúsítványok, amelyek pszichológiai 
vagy viselkedésbeli funkciókra utalnak;

(b) tanúsítványok, amelyek a súlyvesztés 
arányára vagy mértékére utalnak;

(c) jogfenttartással a 96/8/EK rendeletre 
tanúsítványok, amelyek a fogyásra vagy 
súlykontrollra utalnak, vagy a súlyvesztés 
arányára illetve mértékére amely a hasz-
nálatukból fakadhat, vagy az éhségérzet 
csökkentésére illetve a jóllakottságérzet 
növelésére, vagy az étrendből származó 
energia csökkentésére;
(d) tanúsítványok, amelyek orvosok, más 
egészségügyi alkalmazottak, szakmai szer-
vezeteik vagy jótékonysági intézmények 
tanácsára utalnak, vagy azt sugallják, 
hogy az élelmiszer el nem fogyasztása be-
folyásolhatja az egészséget.
2. ahol az megfelelő, a Bizottság, a Ható-
sággal való konzultáció után részletes ve-
zérelveket tehet közzé ennek a cikknek a 
foganatosításához.

2. A következő egészségügyi tanúsítványok 
nem megengedettek, kivéve, ha erről exp-
licit módon rendelkezik a 10.(1.) és 13.(1.) 
cikkben említett felhatalmazás:
(a) tanúsítványok, amelyek az általános jó 
egészégre vagy közérzetre gyakorolt álta-
lános, nem meghatározott jótékony hatá-
sára utalnak;
(b) tanúsítványok, amelyek pszichológiai 
vagy viselkedésbeli funkciókra utalnak;

(c)  jogfenttartással a 96/8/EK rendeletre 
tanúsítványok, amelyek a fogyásra illetve 
súlykontrollra utalnak, vagy a súlyvesztés 
arányára illetve mértékére amely a hasz-
nálatukból fakadhat, vagy az éhségérzet 
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csökkentésére illetve a jóllakottságérzet 
növelésére, vagy az étrendből származó 
energia csökkentésére;
3. Tanúsítványok, amelyek orvosok, más 
egészségügyi alkalmazottak, szakmai szer-
vezeteik vagy jótékonysági intézmények 
tanácsára utalnak, csak akkor engedé-
lyezhetőek, ha:
(a) a kérdéses tanúsítványt egy olyan szer-
vezet tette, amelyet elismernek a nemzeti 
vagy a Közösségi hatóságok;

(b) a két fél között írásos megállapodás 
jött létre;
(c) a javaslat fő pontjaira vonatkozó rész-
letek könnyen elérhető formában közzété-
telre kerültek (például a társaságok és el-
ismert szervezetek honlapjain).
4. Ahol az megfelelő, a bizottság a Ható-
sággal illetve az élelmiszeriparral vala-
mint a fogyasztókkal folytatott konzultáció 
után részletes vezérelveket tehet közzé a 2. 
bekezdés foganatosításához.

Indoklás

Ez a rendelet olyan egészségügyi és táplálkozási tanúsítványokat fed le, amelyeket tudomá-
nyosan bizonyítottak, és amelyet az EFSA kiértékelt.

Tekintettel a hozzáférhető élelmiszerek széles választékára, valószínűtlen, hogy mindössze 
egyetlen élelmiszer legyen az egyedüli forrása egy tápanyagnak vagy egy lényeges alapelem-
nek. Ennek értelmében az olyan állítások, hogy az egészséget be fogja folyásolni egy megha-
tározott élelmiszer el nem fogyasztása a fogyasztók félrevezetésének tekintendők.

Az olyan tanúsítványok, amelyek pszichológiai vagy viselkedéses funkciókra gyakorolt általá-
nos jótéteményre, az éhségérzet csökkentésére, a telítettségérzés növelésére vagy az étrendből 
hozzáférhető energia csökkentésérére utalnak, a 10.(1.) és 13.(1.) cikkel összhangban kerül-
hetnek engedélyezésre.

A kutatásnak manapság kiugró a fontossága és a tudományosan igazolható tanúsítványok til-
tása aláásná mind az Unió tudományos célkitűzéseivel kapcsolatos erőfeszítéseket, mind az 
Európai élelmiszeripar innovációs képességét. Megfosztaná továbbá az Európai fogyasztókat 
az egészséges, étrendjüket javító alternatíváktól.
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Néhány tagállamban bevett gyakorlat hogy az orvosok, más egészségügyi szakemberek, szak-
mai szövetségeik vagy jótékonysági intézmények meghatározott tanúsítványokat hitelesítsenek. 
Ez a gyakorlat engedélyezhető az EU-ban, feltéve, hogy az ilyen szakemberek és/vagy szerve-
zetek eleget tesznek a következő kritériumoknak:
1. a szakembereket vagy szervezeteket el kell ismernie az illetékes nemzeti hatóságoknak;
2. írásbeli egyezmény jön létre a felek között;
3. az ajánlás részletei elérhetőek a nagyközönség számára.

21. módosítás
12. cikk, 1. bekezdés

1. Jogfentartással a 10 (1) cikkre, egész-
ségügyi tanúsítványok, amelyek a tápanyag 
vagy más anyag szerepét írják le a növeke-
désben, a fejlődésben és a test normális 
működésében, amelyek általánosan elfoga-
dott, és az átlagos fogyasztó számára kö-
zérthető tudományos adatokon alapulnak, 
kiállíthatók, ha szerepelnek abban a listá-
ban, amelyről a 2. bekezdés rendelkezik.

1. Egészségügyi tanúsítványok, amelyek a 
tápanyag vagy más anyag szerepét írják le 
a növekedésben, a fejlődésben és a test 
normális működésében, amelyek általáno-
san elfogadott, és az átlagos fogyasztó 
számára közérthető tudományos adatokon 
alapulnak, kiállíthatók, anélkül, hogy 
megkerülnék a 14-től 17-ig cikkben emlí-
tett felhatalmazási eljárást, ha szerepelnek 
abban a listában, amelyről a 2.a. bekezdés 
rendelkezik.

Indoklás

Annak a ténynek a megvilágítására, hogy ez a tanúsítványtípus a felhatalmazási eljárásnak 
(14-17 cikk.) nem, hanem csak a bejelentésnek tárgya.

22. módosítás
12. cikk, 2. bekezdés

2. A tagállamoknak a Bizottság rendelke-
zésére kell bocsátaniuk az 1. bekezdésben 
említett tanúsítványok listáit legkésőbb …-
ig [ezen rendelet elfogadása hónapjának 
utolsó napja + egy év].

2. A tagállamoknak a Bizottság rendelke-
zésére kell bocsátaniuk az 1. bekezdésben 
említett tanúsítványok listáit legkésőbb …-
ig [ezen rendelet elfogadása hónapjának 
utolsó napja + egy év].

A hatósági konzultációt követően a Bizott-
ságnak el kell fogadnia, összhangban a 
23. cikkben említett eljárással, egy Közös-
ségi listát az 1. bekezdésben említett enge-
délyezett, a tápanyagnak vagy más anyag-
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nak növekedésben, a fejlődésben és a test 
normális működésében játszott szerepét 
leíró tanúsítványokról, legkésőbb … -ig 
[ezen rendelet elfogadása hónapjának 
utolsó napja + 3 év].

A lista változtatásait a 23. cikkben említett 
eljárással összhangban lehet elfogadni, a 
Bizottság saját kezdeményezésére vagy egy 
tagállam kérelmét követően. 

23. módosítás
12. cikk, 2a. bekezdés (új)

2a. A hatósági konzultációt követően a 
Bizottságnak el kell fogadnia, összhang-
ban a 23. cikkben említett eljárással, egy 
Közösségi listát az 1. bekezdésben említett 
engedélyezett, a tápanyagnak vagy más 
anyagnak növekedésben, a fejlődésben és 
a test normális működésében játszott sze-
repét leíró tanúsítványokról, legkésőbb … 
-ig [ezen rendelet elfogadása hónapjának 
utolsó napja + 3 év].

Indoklás

Annak a ténynek a megvilágítására, hogy a tanúsítványt meghatározott kontextusban kell 
használni.

24. módosítás
12. cikk, 2b. bekezdés (új)

2b. A lista változtatásait a 23. cikkben em-
lített eljárással összhangban lehet elfo-
gadni, a Bizottság saját kezdeményezésére 
vagy egy tagállam kérelmét követően.
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Indoklás

Az EFSA-val konzultálni kell.

25. módosítás
12. cikk, 3. bekezdés

3. Ennek a rendeletnek a hatályba lépését 
követően a 2. bekezdés második bekezdé-
sében említett lista elfogadásáig az első 
bekezdésben említett egészségügyi tanúsít-
ványokat az élelmiszeripari vállalkozó fe-
lelősségére lehet kiállítani, feltéve, hogy 
összhangban vannak ezzel a rendelettel és 
a rájuk vonatkozó nemzeti rendelkezések-
kel, jogfenntartással a 22. cikkben említett 
biztonsági intézkedések elfogadására.

Törölve

Indoklás

Lásd a 26. cikk bővítését.

26. módosítás
14. cikk, 1. bekezdés

1. A 10 (1) cikkben említett felhatalmazás 
megkapásához a Hatósághoz egy kérelmet 
kell benyújtani.

1. A 10 (1) cikkben említett felhatalmazás 
megkapásához egy kérelmet kell benyújta-
ni, összhangban a következő bekezdések-
kel.

A Hatóságnak:
(a) írásban vissza kell igazolnia a kérelem 
kézhezvételét a beérkezéstől számított 14 
napon belül. A visszaigazolásban fel kell 
tüntetni a kérelem kézhezvételének dátu-
mát;
(b) késlekedés nélkül értesítenie kell a 
tagállamokat és a Bizottságot a kérelem-
ről, és a kérelmet és a mellette benyújtott 
bármilyen kiegészítő információval elér-
hetővé kell tennie a számukra tennie;
(c) a 3.(f) bekezdésben említett dosszié 
összefoglalóját elérhetővé kell tennie a 
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nagyközönség számára.

27. módosítás
14. cikk, 1a. bekezdés (új)

1a. A kérelmet el kell küldeni a tagállam 
illetékes hatóságának.
(a) A nemzeti illetékes hatóságnak:
(i) írásban vissza kell igazolnia a kérelem 
kézhezvételét a beérkezéstől számított 10 
napon belül. A visszaigazolásban fel kell 
tüntetni a kérelem kézhezvételének dátu-
mát;
(ii) késlekedés nélkül értesítenie kell a 
Hatóságot; és
(iii) a kérelmező kérelmét és a mellette 
benyújtott bármilyen kiegészítő informá-
ciót elérhetővé kell tennie a Hatóság szá-
mára.
(b) A Hatóságnak:
(i) a kérelemről késlekedés nélkül értesí-
tenie kell a tagállamokat és a Bizottságot, 
és a kérelmet a mellette benyújtott bármi-
lyen kiegészítő információval elérhetővé 
kell tennie a számukra;
(ii) a 3.(f.) bekezdésben említett dosszié 
összefoglalóját elérhetővé kell tennie a 
nagyközönség számára.

Indoklás

A módosítás részletesebben állapítja meg a felhatalmazási eljárást és igyekszik megvilágítani 
azokat a nehézségeket, amelyeket a KKV-k tapasztalnak, amikor nem képesek a tanúsítványt 
különböző nyelvekre lefordítani. A Bizottság dolga, hogy e célból javaslatokat terjesszen elő. 

28. módosítás
14. cikk, 2. bekezdés, (b) pont
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(b) az élelmiszer vagy az élelmiszer kate-
gória, amely vonatkozásában az egészség-
ügyi tanúsítvány kiállítandó és egyedi jel-
lemzői;

(b) a tápanyag, egyéb anyag, az élelmiszer 
vagy az élelmiszer kategória, amely vonat-
kozásában az egészségügyi tanúsítvány ki-
állítandó, és egyedi jellemzői;

Indoklás

A módosítás részletesebben állapítja meg a felhatalmazási eljárást és igyekszik megvilágítani 
azokat a nehézségeket, amelyeket a KKV-k tapasztalnak, amikor nem képesek a tanúsítványt 
különböző nyelvekre lefordítani. A Bizottság dolga, hogy e célból javaslatokat terjesszen elő. 

29. módosítás
14. cikk, 2. bekezdés, (e) pont

(e) egy javaslatot az egészségügyi tanúsít-
vány megszövegezésére, minden Közössé-
gi nyelven, amelyre a felhatalmazást kérik,
beleértve, adott esetben, a felhasználás 
egyedi feltételeit;

(e) egy javaslatot az egészségügyi tanúsít-
vány megszövegezésére, minden Közössé-
gi nyelven, amelyre a felhatalmazást kérik, 
beleértve, adott esetben, a felhasználás 
egyedi feltételeit; a KKV-k részére egyedi 
szemléltető intézkedések is elfogadhatók a 
23.(2.) cikkben említett eljáráson keresz-
tül;

30. módosítás
14. cikk, 4. bekezdés

4. Ennek a rendeletnek az alkalmazási dá-
tuma előtt a Hatóságnak közzé kell tennie 
egy részletes útmutatót, hogy a kérelmező-
ket segítse a kérelmek elkészítésében és 
benyújtásában.

4.  Ennek a rendeletnek az alkalmazási dá-
tuma előtt a Hatóságnak meg kell állapíta-
nia és közzé kell tennie egy részletes útmu-
tatót, hogy a kérelmezőket segítse a kérel-
mek elkészítésében és benyújtásában.

31. módosítás
15. cikk, 1. bekezdés

1. A véleménye megadása során a Ható-
ságnak törekednie kell arra, hogy tisztelet-
ben tartsa a megkapástól számított három
hónapos időhatárt. Ez az időhatár kitolható, 
amikor a Hatóság a 2. bekezdést követve 

1. A véleménye megadása során a Ható-
ságnak törekednie kell arra, hogy tisztelet-
ben tartsa a megkapástól számított hat hó-
napos időhatárt. Ez az időhatár kitolható, 
amikor a Hatóság a 2. bekezdést követve 
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kiegészítő információt kér a kérelmezőtől. kiegészítő információt kér a kérelmezőtől.

32. módosítás
15. cikk, 2. bekezdés

2. A hatóság, amennyiben indokolt, kérheti 
a kérelmezőt, hogy a kérelmet kísérő rész-
letes adatokat meghatározott időn belül ki-
egészítse.

2. A Hatóság vagy a Hatóságon keresztül 
egy nemzeti illetékes hatóság kérheti a ké-
relmezőt, hogy a kérelmet kísérő részletes 
adatokat meghatározott időn belül kiegé-
szítse.

33. módosítás
19. cikk

Adatvédelem Bizalmasság, adatvédelem és a szerzett 
jogok tiszteletben tartása

(a) Bizalmasság
1. A felhatalmazás birtokosa jelezheti, 
hogy az általa leadott információból me-
lyiket kívánja úgy, hogy bizalmasan kezel-
jék azon az alapon, hogy annak felfedése 
jelentősen sérthetné a versenypozícióját. 
Ilyen esetekben igazolható okokat kell 
megadni. 
2. A Bizottságnak a kérelmezővel való 
konzultáció után meg kell határoznia, 
hogy, a 3. bekezdésben meghatározotton 
túl melyik információt kell bizalmasan 
kezelni, és döntéséről értesítenie kell a pá-
lyázót.
3. A következő információ nem tekinthető 
bizalmasnak:
(i) az élelmiszer neve és a lényeges, az 
egészséghez fűződő tulajdonságait ered-
ményező jellemzői;
(ii) a megfelelő in vitro modelleken, álla-
tokon és embereken végzett tanulmányok 
eredményei, amelyek lényegesek az élel-
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miszer és összetevőinek az emberi táplál-
kozásra és egészségre gyakorolt hatásai-
nak értékeléséhez;
(iii) az élelmiszer illetve összetevői fő jel-
lemzőinek kimutatásához vagy számszerű-
sítéséhez szükséges olyan módszerek, 
amelyek szükségesek lehetnek a hivatalos 
ellenőrzéshez.
4. A második bekezdés ellenére a Ható-
ságnak kérésre a Bizottság és a tagállam-
ok rendelkezésére kell bocsátania minden 
általa birtokolt információt, beleértve a 2. 
bekezdés alapján bizalmasként azonosítot-
takat is.
5. A Hatóságnak alkalmaznia kell az Eu-
rópai Parlament és a Tanács 2001. május 
30-ai az Európai Parlament és a Tanács 
dokumentumaihoz való hozzáférésről szó-
ló 1049/2001 sz. (EK) rendelete1 alapelve-
it, amikor a Hatóság által birtokolt doku-
mentumokhoz való hozzáférésre irányuló 
kérelmeket kezeli.
6. A tagállamoknak a Bizottságnak és a 
Hatóságnak bizalmasan kell kezelnie 
minden, a 2. bekezdés alapján bizalmas-
ként azonosított információt, kivéve, ami-
kor az ilyen információ nyilvánosságra 
hozatala helyénvaló az emberi egészség 
megóvása céljából. A tagállamoknak a 
jelen rendelet alapján megkapott doku-
mentumokhoz való hozzáférésre irányuló 
kérelmeket a 1049/2001. sz. (EK) rendelet 
5. cikkével összhangban kell kezelnie.
7. Ha egy kérelmező visszalép vagy egy 
kérelmet visszavon, a tagállamoknak, a 
Bizottságnak és a Hatóságnak tiszteletben 
kell tartania a kereskedelmi és ipari in-
formáció bizalmasságát, beleértve a kuta-
tási és fejlesztési információt éppúgy, mint 
azt az információt, amelynek bizalmassá-
ga kérdésében a kérelmező és a Bizottság 
nem ért egyet.
(b) Adatvédelem
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1. A 14(2) cikk alapján igényelt kérelmezé-
si dossziéban található tudományos adat és 
egyéb információ a felhatalmazás megadá-
sától számított hét év időtartamában nem 
használható fel egy további kérelmező ja-
vára, kivéve, ha a további kérelmező meg-
egyezett az előzetes kérelmezővel hogy az 
ilyen adat és információ felhasználható, 
ahol:.

1. A 10. cikk alapján igényelt és a 19. cikk 
alapján védett kérelmezési dossziéban ta-
lálható tudományos adat és egyéb informá-
ció a felhatalmazás megadásától számított 
hét év időtartamában nem használható fel 
egy másik kérelmező javára, kivéve, ha a 
másik kérelmező megegyezett az előzetes 
kérelmezővel, hogy az ilyen adat és infor-
máció felhasználható.

(a) a tudományos adat és más információ 
az előzetes kérelmező szabadalmának mi-
nősül abban az időben, amikor az előzetes 
kérelmet elkészítették; és,

2. A hét éves időszak lejártával a Hatóság 
a kérelmezési dossziéban tartalmazott tu-
dományos adatok alapján végzett értékelé-
sek összességét vagy ennek egy részét más 
kérelmező javára felhasználhatja.

(b) az előzetes kérelmezőnek kizárólagos 
hivatkozási joga van a szabadalmazott 
adatra abban az időben, amikor az előze-
tes kérelmet elkészítették; és,

(c) az egészségügyi tanúsítványt nem le-
hetne jóváhagyni az előzetes kérelmező 
szabadalmaztatott adata nélkül.

(c) A szerzett jogok tiszteletben tartása

A kérelem leadásának, a beérkezés vissza-
igazolásának vagy egy tanúsítványhoz az 
engedély megadásának jogfenntartással 
kell lennie bármilyen szellemi tulajdon 
iránti jogra, amellyel a kérelmező a tanú-
sítvány vonatkozásában vagy a kérelmezé-
si dossziéban tartalmazott bármilyen adat 
vagy információ vonatkozásában rendel-
kezhet. A fenti jogokat a Közösségi törvé-
nyekkel, vagy a Közösségi törvényeknek 
nem ellentmondó bármilyen rendelkezés-
sel összhangban kell értelmezni.

1 HJ L 145., 2001.5.31., 43. o.
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Indoklás

A kutatásba való beruházás bátorítása, az innováció támogatása és az igazságos verseny 
szempontjából a megfelelő adatvédelem elengedhetetlen. A kérelmezőknek meg kell, hogy le-
gyen a lehetőségük, hogy az igazolható okokra vonatkozó kitétellel és a Bizottsággal egyetér-
tésben jelezzék, melyik információt kell bizalmasan kezelni azon az alapon, hogy felfedése je-
lentős mértékben alá tudná ásni a versenypozícióikat. Ha egy kérelmező visszavonja a kérel-
mét, a tagállamoknak, a Bizottságnak és a Hatóságnak fenn kell tartania a rendelkezésre bo-
csátott kereskedelmi és ipari információ bizalmasságát. A tudományos adatok és más, a kére-
lemben tartalmazott, a 19. cikk alapján védett információ hét évig nem adható ki más kérel-
mezőnek, kivéve, ha az előzetes kérelmező megadja a felhatalmazást arra, hogy ez megtörtén-
jen. 

34. módosítás
26. cikk

Ennek a rendeletnek az Európai Unió Hi-
vatalos Lapjában történő közzétételét köve-
tő huszadik napon kell hatályba lépnie.

Ennek a rendeletnek az Európai Unió Hi-
vatalos Lapjában történő közzétételét köve-
tő huszadik napon kell hatályba lépnie.

Alkalmazására … -tól kerül sor [a közzété-
telt követő hatodik hónap első napja].

Alkalmazására … -tól kerül sor [a közzété-
telt követő tizennyolcadik hónap első nap-
ja].

A piacra kihelyezett vagy ezen időpont 
előtt felcímkézett azon élelmiszerek, ame-
lyek nem felelnek meg ennek a rendeletnek 
… -ig forgalmazhatók [a közzétételt követő 
tizenegyedik hónap első napja].

A piacra kihelyezett, vagy ennek a rende-
letnek a hatályba lépését megelőzően fel-
címkézett azon élelmiszerek, amelyek nem 
felelnek meg ennek a rendeletnek …-ig 
forgalmazhatók [az alkalmazást követő 
tizenegyedik hónap első napja], vagy a 
szavatossági idejükig, legyen ez bármeny-
nyivel is hosszabb.
Ennek a rendeletnek a hatályba lépésének 
a dátumától a 12.(2a.) cikkben említett 
lista elfogadásáig a 12.(1.) cikkben emlí-
tett egészségügyi tanúsítványok az élelmi-
szeripari vállalkozó felelősségére állítha-
tók ki, azzal a feltétellel, hogy azok össz-
hangban vannak ezzel a rendelettel és a 
létező nemzeti rendelkezésekkel, jogfenn-
tartással a 22. cikkben említett biztonsági 
intézkedések megtételével.
Azok a 12.(1.) cikkben említettektől eltérő 
egészségügyi tanúsítványok, amelyeket az 
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élelmiszerekre, élelmiszerkategóriákra 
vagy élelmiszer alkotóelemekre vonatkozó 
létező rendelkezésekkel összhangban 
használnak amikor ez a rendelet hatályba 
lép, továbbra is használhatók, feltéve, 
hogy a 14. cikk alapján kérelem kerül be-
nyújtásra ennek a rendeletnek a hatályba 
lépését követő tizenkét hónapon belül és 
hat hónapig azután, hogy a 16. cikk alap-
ján megszületett a végső döntés.

Indoklás

A rendelkezésnek biztosítani kell egy 18 hónapos átmeneti időszakot. A piacra a hatályba lé-
pést megelőzően kihelyezett élelmiszerek korlátozásmentes értékesítését engedélyezni kell ad-
dig az időpontig, amíg a szavatossági idejük tart, ahogy ez volt az esetet a Közösségi törvény-
kezés korábbi esetei kapcsán is. A cikk szintén rendelkezik átmeneti intézkedésekről az olyan 
tanúsítványok vonatkozásában, amelyek a piacon már jogszerűen kerültek kihelyezésre, és 
amelyek nincsenek feltüntetve a 12. cikkben említett Közösségi listában, így meghatározott 
jóváhagyást igényelnek. Több hónapra lehet szükség a csomagoláson és az élelmiszertermék 
más alkotóelemein szereplő címkézés megváltoztatásához. A foganatosításra vonatkozó idő-
határoknak számításba kell venniük mind a behatárolt szavatossági idővel rendelkező termé-
keket, amelyeke esetében a csomagolás és más változtatások több hónapot vehetnének igény-
be, mind pedig azokat a hosszú szavatossági idővel rendelkező termékeket, amelyeket már le-
gyártottak, amikor a rendelet közzétételre került.

35. módosítás
Melléklet, 'ALACSONY ENERGIATARTALOM' című szakasz, 1. bekezdés 

Olyan tanúsítvány, hogy egy élelmiszer 
alacsony energiatartalmú és bármilyen 
egyéb tanúsítvány, amely a fogyasztó szá-
mára valószínűsíthetően ugyanezt jelenti 
csak akkor alkalmazható, ha a termék ke-
vesebb mint 40 kcal-t (170 kJ)/100 g és 
kevesebb mint 20 kcal-t (80 kJ)/100 ml tar-
talmaz.

Olyan tanúsítvány, hogy az élelmiszer ala-
csony energiatartalmú és bármilyen egyéb 
tanúsítvány, amely a fogyasztó számára 
valószínűsíthetően ugyanezt jelenti csak 
akkor alkalmazható, ha a termék nem tar-
talmaz többet 40 kcal-nál(170 kJ)/100 g
(szilárd) és nem tartalmaz többet 20 kcal-
nál  (80 kJ)/100 ml (folyékony), kivéve, ha 
az élelmiszer asztali édesítőszer.

Indoklás

Az asztali édesítőszereket úgy hozták létre, hogy a fogyasztó nagyon kis mennyiségben hasz-
nálja őket, amely messze kevesebb mint 100 g vagy 100 ml, például a kávéhoz használt apró 
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tabletta. Az asztali édesítőszerek intenzív édesítőképessége 100 g-os vagy 100 ml-es egysé-
gekben való mérést értelmetlenné teszi, és félrevezető a fogyasztó számára. Miközben az asz-
tali édesítőszereknek 100 g-ban vagy 100 ml-ben ‘normális’ szénhidrogén és energiaértéke 
lehet egy kis tabletta mindössze 0-2 kcal-t tartalmazhat. A fogyasztó nem tud és soha nem is 
fog ebből az adott típusú élelmiszerből 100 g vagy 100 ml mennyiségben fogyasztani (ez egyes 
esetekben körülbelül 2000 édesítőszer-tablettával volna egyenértékű). Mikor tehát erről az 
élelmiszer kategóriáról beszélünk, nem hivatkozhatunk erre a mérési eljárásra. Az asztali éde-
sítőszereket kifejezetten úgy alkották meg, hogy alacsony, vagy elhanyagolható legyen az 
energiatartalmuk és a fogyasztónak így is kell őket bemutatni (számos tagállamban az asztali 
édesítőszer-gyártók valóban egyszerre címkézik a termékeiket a 100 g-os és az egy tablettára 
vonatkozó áttekintéssel, pl. a tablettánkénti kcal, amely mutatja, hogy minden egyes egység-
nek, amelyet a fogyasztó végsősoron elfogyaszt, a kcal értéke nem több mint 0-2. Tehát tökéle-
tesen helyénvaló, hogy az asztali édesítőszerek viselhessék az ‘alacsony energiatartalom’ 
megállapítást, vagy tabletták és folyadékok esetében azt, hogy ‘energiamentes’.

36. módosítás
Melléklet, ‘ENERGIAMENTES’ szakasz, 1. bekezdés

Olyan tanúsítvány, hogy egy élelmiszer 
energiamentes, vagy bármilyen egyéb ta-
núsítvány, amely a fogyasztó számára va-
lószínűsíthetően ugyanezt jelenti, csak ak-
kor alkalmazható, ha a termék kevesebb
mint 4 kcal-t (17 kJ)/100 ml tartalmaz.

Olyan tanúsítvány, hogy egy élelmiszer 
energiamentes, vagy bármilyen egyéb ta-
núsítvány, amely a fogyasztó számára va-
lószínűsíthetően ugyanezt jelenti, csak ak-
kor alkalmazható, ha a termék nem tartal-
maz többet 4 kcal-nál (17 kJ)/100 ml (fo-
lyadék) vagy nem tartalmaz többet 8 
kcal/100g-nál (szilárd) kivéve, ha az élel-
miszer asztali édesítőszer.
I

Indoklás

Az asztali édesítőszereket úgy hozták létre, hogy a fogyasztó nagyon kis mennyiségben hasz-
nálja őket, amely messze kevesebb mint 100 g vagy 100 ml, például a kávéhoz használt apró 
tabletta. Az asztali édesítőszerek intenzív édesítőképessége 100 g-os vagy 100 ml-es egysé-
gekben való mérést értelmetlenné teszi, és félrevezető a fogyasztó számára. Miközben az asz-
tali édesítőszereknek 100 g-ban vagy 100 ml-ben ‘normális’ szénhidrogén és energiaértéke 
lehet egy kis tabletta mindössze 0-2 kcal-t tartalmazhat. A fogyasztó nem tud és soha nem is 
fog ebből az adott típusú élelmiszerből 100 g vagy 100 ml mennyiségben fogyasztani (ez egyes 
esetekben körülbelül 2000 édesítőszer-tablettával lenne egyenértékű). Mikor tehát erről az 
élelmiszerkategóriáról beszélünk, nem hivatkozhatunk erre a mérési eljárásra. Az asztali éde-
sítőszereket kifejezetten úgy alkották meg, hogy alacsony, vagy elhanyagolható legyen az 
energiatartalmuk és a fogyasztónak így is kell őket bemutatni (számos tagállamban az asztali 
édesítőszer-gyártók valóban egyszerre címkézik a termékeiket a 100 g-os és az egy tablettára 
vonatkozó áttekintéssel, pl. a tablettánkénti kcal, amely mutatja, hogy minden egyes egység-
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nek, amelyet a fogyasztó végsősoron elfogyaszt, a kcal értéke nem több mint 0-2. Tehát tökéle-
tesen helyénvaló, hogy az asztali édesítőszerek viselhessék az ‘alacsony energiatartalom’ ta-
núsítványt, vagy tabletták és folyadékok esetében azt, hogy ‘energiamentes’.

37. módosítás
Melléklet, új a. szakasz a 'TELÍTETT ZSÍRSAVMENTES' szakasz után

MAGAS TELÍTETLEN ZSÍRTARTA-
LOM
Olyan tanúsítvány, hogy az élelmiszernek 
magas a telítetlen zsírsavtartalma, és 
bármilyen egyéb tanúsítvány, amely a fo-
gyasztó számára valószínűsíthetően 
ugyanezt jelenti, csak akkor alkalmazha-
tó, ha a termékben jelenlévő zsírsavak 
legalább 70%-a telítetlen zsírsavból szár-
mazik.
Olyan élelmiszerek esetében, amelyek a 
telítetlen zsírtartalma természetesen ma-
gas, a tanúsítvány elején a ‘természetesen’ 
kitétel használható. 

Indoklás

Ez a módosítás egy további tanúsítvány-típust kíván megadni, a zsíroknak mostanában felis-
mert étkezésben betöltött szerepe alapján, és annak számbavételére, hogy számottevő különb-
ségek vannak a zsírok között minőségben és a táplálkozásbeli értékük vonatkozásában. Elis-
mert, hogy a magas telítetlen zsírtartalmú élelmiszereknek jótékony hatása van az emberi táp-
lálkozásra, különösen, ha telített vagy szilárd zsírokat helyettesítenek. Fontos tehát a fogyasz-
tókat a zsír minőségére vonatkozó információval ellátni, azon túl amelyet a mennyiségükre 
vonatkozóan már megkapnak.

38. módosítás
Melléklet, új b. szakasz a 'TELÍTETT ZSÍRSAVMENTES' című szakasz után

MAGAS EGYSZERESEN TELÍTETLEN 
ZSÍRTARTALOM
Olyan tanúsítvány, hogy egy élelmiszer-
nek magas az egyszeresen telítetlen zsír-
tartalma, és bármilyen egyéb tanúsítvány, 
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amely a fogyasztó számára valószínűsíthe-
tően ugyanezt jelenti, csak akkor alkal-
mazható, ha a termékben jelenlévő zsírsa-
vak legalább 45%-a egyszeresen telítetlen 
zsírsavból származik.
Olyan élelmiszerek esetében, amelyek az 
egyszeresen telítetlen zsírtartalma termé-
szetesen magas, a tanúsítvány elején a 
‘természetesen’ kitétel használható.

Indoklás

Ez a módosítás egy további tanúsítvány-típust kíván megadni, a zsíroknak mostanában felis-
mert étkezésben betöltött szerepe alapján. A jelenlegi WHO jelentés elismeri, hogy amikor a 
telített zsírsavat egyszeresen telítetlen zsírsav helyettesíti, mind a teljes-, mind az LDL-
koleszterinszint csökken. Fontos tehát a fogyasztókat a zsír minőségére vonatkozó informáci-
óval ellátni, azon túl amelyet a mennyiségükre vonatkozóan már megkapnak.

39. módosítás
Melléklet, új c. szakasz a 'TELÍTETT ZSÍRSAVMENTES' című szakasz után

MAGAS TÖBBSZÖRÖSEN TELÍTET-
LEN ZSÍRTARTALOM
Olyan tanúsítvány, hogy egy élelmiszer-
nek magas a többszörösen telítetlen zsír-
tartalma, és bármilyen egyéb tanúsítvány, 
amely a fogyasztó számára valószínűsíthe-
tően ugyanezt jelenti, csak akkor alkal-
mazható, ha a termékben jelenlévő zsírsa-
vak legalább 45%-a többszörösen telítet-
len zsírsavból származik.
Olyan élelmiszerek esetében, amelyeknek 
a többszörösen telítetlen zsírtartalma ter-
mészetesen magas, a tanúsítvány elején a 
’természetesen’ kitétel használható.

Indoklás

Ez a módosítás egy további tanúsítvány-típust kíván megadni, a zsíroknak mostanában felis-
mert étkezésben betöltött szerepe alapján, és annak számbavételére, hogy számottevő különb-
ségek vannak a zsírok között minőségben és a táplálkozásbeli értékük vonatkozásában. Fontos 
tehát a fogyasztókat a zsír minőségére vonatkozó információval ellátni, azon túl amelyet a 
mennyiségükre vonatkozóan már megkapnak. A többszörösen telítetlen zsírok fogyasztását 
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számos tagállam törvénykezése és az idevágó jó gyakorlat szabályai támogatják. Ez azt su-
gallja, hogy az átlagos szintnek 45%-nak kell lennie.

40. módosítás
Melléklet, új c. szakasz a 'TELÍTETT ZSÍRSAVMENTES' című szakasz után

OMEGA-3 FORRÁS
Olyan tanúsítvány, hogy egy élelmiszer 
omega-3 forrás, és bármilyen egyéb tanú-
sítvány, amely a fogyasztó számára való-
színűsíthetően ugyanezt jelenti, csak ak-
kor alkalmazható, ha a következő feltéte-
lek legalább egyike ki van elégítve:
- a termék minimális alfa-linolénsav tar-
talma 0.3 g per 100 g/100 ml;
- a termék minimális hosszú láncú omega-
3 tartalma 30 mg per 100 g/100 ml;
Feltéve, hogy a WHO étkezési vagy a re-
gionális illetve nemzeti hatóságok ajánlá-
sának legalább a 15%-át kielégíti a ter-
mék egy napra eső átlagos bevitele.

Indoklás

A WHO az alfa-linolénsav bevitelének a növelését javasolja. Számos nemzeti és regionális 
táplálkozási útmutató javasolja, hogy növeljük az omega-3 zsírsavak bevitelét.

42. módosítás
Melléklet, 'HOZZÁADOTT CUKOR NÉLKÜL' című szakasz

Olyan tanúsítvány, amely azt állítja, hogy 
az élelmiszerhez nem adtak hozzá cukrot, 
és bármilyen egyéb tanúsítvány, amely a 
fogyasztó számára valószínűsíthetően 
ugyanezt jelenti, csak akkor alkalmazható, 
ha a termék nem tartalmaz semennyi hoz-
záadott mono- vagy diszacharidot vagy 
bármilyen más, édesítő tulajdonságai miatt 
használt élelmiszert.

Olyan tanúsítvány, amely azt állítja, hogy 
az élelmiszerhez nem adtak hozzá cukrot, 
és bármilyen egyéb tanúsítvány, amely a 
fogyasztó számára valószínűsíthetően 
ugyanezt jelenti, csak akkor alkalmazható, 
ha a termék nem tartalmaz semennyi hoz-
záadott mono- vagy diszacharidot vagy 
bármilyen más, édesítő tulajdonságai miatt 
használt élelmiszert, kivéve a 94/35/EC 
rendeletben említett édesítőszereket.
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Indoklás

Más rendelkezésekkel való megfelelés biztosítása céljából.
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EXPLANATORY STATEMENT

Introduction

A healthy diet forms the basis for good health, which explains the growing interest being 
shown by consumers in the nutritional value of food. This is obliging the food industry to 
provide consumers with increasingly accurate and detailed information on the food they eat.

The implementation of a nutrition policy was one of the objectives the Commission put 
forward in its White Paper on Food Safety (COM(1999)0719). According to the White Paper, 
the Union's food policy should be built around high food safety standards which serve to 
protect and promote the health of the consumer. Such protection should not be confined to 
ensuring food safety but should also embrace the nutritional impact of food, since it has been 
scientifically proved that an appropriate and varied diet is an essential factor in good health 
and general well-being.

Commission proposal

In July 2003 the Commission submitted to Parliament and the Council a proposal for a 
regulation on health claims made on food. It covers optional claims about the nutritional value 
of foods or their beneficial effects on health or well-being.

The main objectives of the regulation on health claims are, firstly, to ensure consumer 
protection and food safety, and then to ensure the free movement of food products. The ove-
rall aim is to achieve the highest possible degree of health protection by ensuring that 
products are safe to eat and may be chosen on the basis of accurate information. As things 
currently stand, the information consumers require in order to make a choice is not always 
clear and readily-accessible.

By means of this regulation, the Commission is seeking to establish a new regulatory 
framework for nutrition and health claims, authorising:

 the use of nutrition claims, provided that they comply with the provisions set out in the 
annex containing a list of nutrition claims and specific conditions for the use thereof;

 the use of health claims, subject to an authorisation procedure.

The Commission is proposing to draw up under the comitology procedure specific nutrient 
profiles for foods or categories of foods and to adopt a Community list of health claims, 
describing the generally-accepted role of a nutrient or other substances, on the basis of 
proposals submitted by the Member States.

The role of the European Food Safety Agency (EFSA) will be enhanced through close 
involvement in the various stages and procedures in this process.
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Remarks on the amendments

Nutrient profiles

The first remark to be made concerns Article 4, on conditions governing, rather than 
restrictions on, the use of nutrition and health claims for foods or certain categories of foods. 
On the basis of this positive approach to the matter, nutrient profiles will be drawn up on the 
basis of the overall composition of a food and the nutrients that it contains. The aim is to 
encourage consumers (either the population in general or, where appropriate, specific 
population groups, including children) to eat a balanced diet. The direct references to content 
levels of nutrients such as fats, saturated fatty acids, trans-fatty acids, sugars and salt/sodium 
have been removed.

The Commission proposal provides for the establishment of nutrient profiles within a period 
of 18 months. Your rapporteur proposes a longer period of up to 24 months for the 
establishment of nutritional criteria. This should allow the EFSA more time to deliver its 
opinion after having consulted scientific experts. It is extremely important for the nutritional 
criteria to be drawn up on a sound scientific basis. Your rapporteur is willing to endorse the 
comitology procedure if Parliament is included in the process of consulting interested parties.

An effective strategy for helping consumers to choose a good diet in full knowledge of the 
facts is not one that classifies foods or categories thereof into 'good' and 'bad' food. It is 
generally accepted and scientifically agreed that there is no such thing as 'good' or 'bad' foods; 
there are only good or bad diets.

Health claims

Given that nutrition and health claims should be based on generally-accepted scientific 
knowledge and that the regulation also provides for an assessment by the EFSA, all claims 
that meet these general criteria should be permitted.

However, we consider it best to avoid over-general claims and that those referring to 
psychological functions and behaviour should be strictly regulated. However, where claims 
refer to cognitive functions, which are easier to assess objectively, a different approach is 
justifiable. At the same time, we should not be deterred by the difficulties involved in proving 
the effect of certain nutrients or other substances on behaviour. Research in this area is 
advancing, although in some cases not as quickly as we would like.

With respect to claims coming under Article 11, a distinction should be made between two 
situations. Some claims can lead consumers into dangerous situations - particularly by 
seriously disturbing the balance of their diets - and should not be permitted. Other claims, 
such as those referring to weight control, should be made subject to special authorisation. It 
would appear desirable to permit the use of scientifically-verifiable claims relating to the 
sense of satiety or reduction in the sense of hunger afforded by a given food. Obesity is fast 
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becoming a major problem in modern-day societies, and we expect the Commission to submit 
a proposal for revision of Directive 96/8/EC at the earliest opportunity.

Finally, claims referring to doctors' or other health professionals' opinions, or those of 
associations of various kinds,  should be permitted only on a restricted basis, i.e. where they 
refer, on the basis of common criteria, to associations that have been duly recognised (at least 
by the Member State concerned). Cooperation between health professionals and the 
competent authorities cannot but be of benefit to consumers.

Authorisation procedure

While we agree that there is a need for an authorisation procedure, we have reservations 
about:

- the fact that the time limits set, be it by the Commission or by the EFSA, will be for 
guidance only;
- the failure to make provision for data to be duly protected in cases where, for example, 
authorisation is refused;
- the role of the national authorities and their relationship with the EFSA.

In the interests of legal certainty and in order to ensure a rapid authorisation procedure, the 
time limits laid down should be short and mandatory, while keeping open the option of 
concluding agreements under which the data may be used in accordance with intellectual 
property legislation. Furthermore, if the EFSA is to have central responsibility for the 
procedure, it must be possible for applications to be filed at national level via the competent 
national authorities, so as to streamline the procedure, particularly for SMEs.

The annex

A number of new claims should be added to the annex, because they send out a clear and 
positive message to the food industry and will enable the regulation to be implemented more 
rapidly. Claims concerning Omega 3 fatty acids and unsaturated, monounsaturated and 
polyunsaturated fat have been added.

Conclusions

While the rapporteur cannot endorse all of the Commission's proposals, she does give the 
Commission credit for having submitted what is a much-needed and timely proposal. It must 
be remembered, however, that an intense debate was already held on the matter during the last 
parliamentary term and we are therefore not starting from scratch here. I should like to draw 
attention in this connection to the excellent work carried out by Mauro Nobilia as rapporteur 
for this proposal during the last parliamentary term. In the meantime, the Council has made a 
lot of progress in its discussions on the proposal, something which will in no way invalidate a 
strong EP position on the matter.


