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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról szóló 
95/2/EK irányelv és az élelmiszerekben felhasználandó édesítőszerekről szóló 94/35/EK 
irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló 
javaslatról
(COM(2004)0650 – C6–0139/2004 – 2004/0237(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2004)0650)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 95 
cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0139/2004),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel  a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére  (A6–0000/2005),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácshoz és a Bizottsághoz.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás 1
(5) preambulumbekezdés

(5) Az EFSA 2003. november 26-án 
kiadott véleménye alapján változtatások 
történtek a jelenlegi engedélyezés terén a 
nitrozaminok lehető legalacsonyabb 
szinten történő tartása céljából az 
élelmiszerekhez adott nitritek és nitrátok 
szintjének csökkentése révén, eközben 
fenntartva az élelmiszer termékek 
mikrobiológiai biztonságát. Az EFSA azt 
javasolja, hogy a nitrit- és nitrátszintek 
„hozzáadott mennyiségként” kerüljenek 

(5) Az EFSA 2003. november 26-án 
kiadott véleménye alapján változtatások 
történtek a jelenlegi engedélyezés terén a 
nitrozaminok lehető legalacsonyabb 
szinten történő tartása céljából az 
élelmiszerekhez adott nitritek és nitrátok 
szintjének csökkentése révén, eközben 
fenntartva az élelmiszer termékek 
mikrobiológiai biztonságát. Az EFSA azt 
javasolja, hogy a nitrit- és nitrátszintek 
„hozzáadott mennyiségként” kerüljenek 

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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meghatározásra a jogszabályokban. Az 
EFSA azon a véleményen van, hogy 
inkább a hozzáadott nitrit járul hozzá a C. 
botulinum elleni inhibitor aktivitáshoz, 
mint a maradványmennyiség. A jelenlegi 
előírások olyan módon módosulnak, hogy 
az EFSA által említett engedélyezett 
maximális szintek a nem hőkezelt vagy 
hőkezelt hústermékekben, a sajtokban és a 
halakban hozzáadott mennyiségként 
kerülnek meghatározásra. Bizonyos 
tradicionálisan előállított hústermékek 
esetében azonban maximális 
maradványszinteket kell meghatározni.

meghatározásra a jogszabályokban. Az 
EFSA azon a véleményen van, hogy 
inkább a hozzáadott nitrit járul hozzá a C. 
botulinum elleni inhibitor aktivitáshoz, 
mint a maradványmennyiség. A jelenlegi 
előírások olyan módon módosulnak, hogy 
az EFSA által említett engedélyezett 
maximális szintek a nem hőkezelt vagy 
hőkezelt hústermékekben, a sajtokban és a 
halakban hozzáadott mennyiségként 
kerülnek meghatározásra. Bizonyos 
tradicionálisan előállított hústermékek
esetében azonban különleges esetekben
maximális maradványszinteket kell 
meghatározni, azzal a feltétellel, hogy a 
termékek helyesen kerülnek 
meghatározásra és azonosításra.

Indokolás

This Directive introduced the rule of establishing the authorized levels of nitrates/nitrites in 
food as added values in order to keep nitrosamines at the lowest possible level. The 
exemptions from the rule proposed by the Commission for traditionally-manufactured 
products, set as residual maximum levels, must remain rare exemptions. The products should 
be clearly identified as products for local sale and consumption.

Módosítás 2
(8) preambulumbekezdés

(8) Az Élelmiszerügyi Tudományos 
Bizottság (SCF) kiértékelte az eritritol 
biztonságosságára vonatkozó információt 
és 2003. március 5-én kiadta a véleményét. 
A bizottság az eritritol élelmiszer-
adalékként történő felhasználását 
elfogadhatónak ítélte meg. A bizottság azt 
is megjegyzi, hogy az eritritolnak laxatív 
hatása van, de csak nagyobb adagban, mint 
az egyéb polioloknak. Az eritritolnak 
számos technikai nem édesítő tulajdonsága 
van, amelyek az élelmiszerek széles 
körében az édességektől a tejtermékekig 
fontosak. Ezek tartalmazzák az olyan 
funkciókat, mint az ízfokozó, hordozó, 
nedvesítőszer, stabilizáló, sűrítő, dúsító és 
savstabilizátor funkciók. Az eritritol 

(8) Az Élelmiszerügyi Tudományos 
Bizottság (SCF) kiértékelte az eritritol 
biztonságosságára vonatkozó információt 
és 2003. március 5-én kiadta a véleményét. 
A bizottság az eritritol élelmiszer-
adalékként történő felhasználását 
elfogadhatónak ítélte meg. A bizottság azt 
is megjegyzi, hogy az eritritolnak laxatív 
hatása van, de csak nagyobb adagban, mint 
az egyéb polioloknak. Az eritritolnak 
számos technikai nem édesítő tulajdonsága 
van, amelyek az élelmiszerek széles 
körében az édességektől a tejtermékekig 
fontosak. Ezek tartalmazzák az olyan 
funkciókat, mint az ízfokozó, hordozó, 
nedvesítőszer, stabilizáló, sűrítő, dúsító és 
savstabilizátor funkciók. Az eritritol 
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használatát a többi poliol esetében jelenleg 
engedélyezett élelmiszeripari 
felhasználással azonos módon 
engedélyezni kell. Ezen kívül módosítani 
kell a 94/35/EK irányelvet, miszerint a 
jelenleg engedélyezett poliolokkal azonos 
módon az eritritol is felhasználható 
édesítési célokra. Az eritritolt emellett 
mentesíteni kell a poliolokat tartalmazó 
asztali édesítőszerekre vonatkozó laxatív 
hatás címkézésére vonatkozó címkézési 
szabály alól is.

használatát a többi poliol esetében jelenleg 
engedélyezett élelmiszeripari 
felhasználással azonos módon 
engedélyezni kell. Ezen kívül módosítani 
kell a 94/35/EK irányelvet, miszerint a 
jelenleg engedélyezett poliolokkal azonos 
módon az eritritol is felhasználható 
édesítési célokra. 

Indokolás

Although erythritol has the highest digestive tolerance of all polyols, it still is a polyol. It is 
therefore not recommendable to exempt erythritol from the labelling rule regarding labelling 
of laxative effect in Article 5(2) of Directive 94/35EC.

Módosítás 3
2. cikk, 1. pont

5. cikk, (2) bekezdés (94/35/EK irányelv)

1. Az 5. cikk 2. bekezdésében a „poliolok” 
szó helyébe a „poliolok az E 968 eritritol 
kivételével” szavak lépnek.

törölve

Indokolás

Deleting the exemption of erythritol from the labelling rule regarding labelling of laxative 
effect in Article 5(2) of Directive 94/35EC.

Módosítás 4
I. melléklet, 4ca. pont (új)

IV. melléklet (95/2/EK irányelv)

a Parlament módosításai

A következő sorokkal egészül ki:

E 1204 Pullulan A 2002/46/EK irányelvben amennyi 
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meghatározott étrend-kiegészítők 
kapszula és tabletta formájában.

elegendő

E 1204 Pullulan Ehető, ízesített filmszerű és 
mikro-édességek 
(leheletfrissítők)

amennyi 
elegendő

Indokolás

Inclusion of pullulan as a new additive for use in food supplements in the form of capsules 
and tablets as well as in edible flavoured films and micro-sweets (breath fresheners) 
following the positive EFSA opinion of 13 July 2004.
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INDOKOLÁS

1. The aim of this Directive, amending Directive 95/2/EC on food additives other than colours 
and sweeteners and Directive 94/35/EC on sweeteners for use in foodstuffs, is the adaptation 
due to scientific development and technological progress. Two methods are proposed for 
achieving the purpose: revision of the current positive list of permitted additives and the 
authorisation of new substances. 

2. According to Article 2(1) of Directive 2003/114 the Commission and European Food 
Safety Agency were asked to review the conditions for use of several additives. The report on 
the progress of re-evaluation of certain additives, focused in particular on E 251 and 252 
(nitrates) and E 249 and E 250 (nitrites), opened up a debate among Member States. 

3. In view of revision of the use of salts of nitrates and nitrites – preservatives permitted for 
use in meat products, cheese and certain fish products – the Commission took account of the 
ruling of the European Court of Justice of 20 March 2003. In the case Denmark vs. 
Commission the Court has decided that the opinion of the Scientific Committee for Food of 
1995, which called into question the maximum amounts of nitrites, set under the Directive 
95/2/EC, has not been observed. In its opinion of 26 November 2003 the EFSA reiterated that 
lowering the maximum levels of nitrates and nitrites is needed in order to keep the level of 
nitrosamines at the lowest possible level. 

In this Directive the Commission proposes a new method for establishing the authorised level 
of nitrates/nitrites in food. Instead of so far existing monitoring of residual levels of 
nitrates/nitrites in meat products, the levels set up as added values are introduced as the 
method of monitoring. The exemptions from the rule (permitted higher residual levels) are 
only traditionally manufactured meat products from the U.K. (Annex 1). Several Member 
States have asked for derogations for their traditional meat products too, while in general 
some of them were opposed to the introducing of specific exemptions for nitrates and nitrites 
and question their technological need. The question of principle in view of the authorisation 
of special derogations has thus been raised. Your rapporteur supports the proposed method of 
establishing maximum levels of nitrates/nitrites as added values. Therefore derogations should 
be rare and exempted products need to be adequately specified and identified. 

4. With the Directive 2003/52/EC the placing on the market of jelly mini-cups, containing 
food additive E 425 konjak was suspended. The Commission followed the opinion of the 
EFSA of 13 July 2004 and banned the placing on the market and import of jelly mini-cups 
containing gel-forming food additives derived from seaweed and certain gums due to the risk 
of choking. This Directive proposes banning the substances E 400 to 407, E 407a, E 410, E 
412 to 415, E 417 and E 418 in view of their hazardous potential when used in jelly mini-
cups. Among them are several lawfully marketed additives, which meet the required EU 
safety standards for use in food, such as E 410 locust bean gum, E 415 xantan gum and E 418 
gellan gum. 

The manufacturers questioned the "ban the substances approach" and proposed to ban “unsafe 
products” rather than substances of which they consist. The safe substances in other products 
would be free from consumers’ suspicion caused by the ban from the market of one unsafe 
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product. The EFSA Scientific Panel was of the opinion that in particular the shape, size and 
way of ingestion are considered to be the main physical hazard, although the risk appears to 
be also related to the chemical and physical properties of the food additives, which form the 
gel of the product. In order to change this approach, a revision of the General Food Law 
Regulation 178/2002 is needed. 

5. Among newly authorised sweeteners erythritol with a taste close to sugar has been judged 
acceptable by the EFSA. It is a sugar similar bulk sweetener, non-caloric, enhances flavour in 
beverages and has a higher rate of absorption to other polyols. However, although it has the 
highest digestive tolerance of all polyols, it still is a polyol, a nutritive sweetener. Taking 
account of the possible laxative potential, the Commission did not include the use of erythritol 
in beverages, but proposed to exempt erythritol from the labelling rule regarding the labelling 
of laxative effect in table-top sweeteners containing polyols. In order to eliminate concerns 
about laxative effect in beverages, manufacturers responded with a proposal to lower the use 
level to 1.5%. In several non-European countries erythritol in beverages is permitted at a level 
of 3.5 per cent and higher. Several Member States are of the opinion that erythritol should not 
be exempted from the rule regarding labelling of a laxative effect. Your rapporteur supports 
this, nevertheless wishes to examine the possibility that the use of erythritol would be 
permitted in beverages at 1.5 % use level and labelled for its laxative potential.   

6. The Scientific Committee on Food found in April 2003 that a soybean hemicellulose is 
acceptable for use in foodstuffs. There are, however, reservations on the use of this substance 
because of its allergenic potential, in particular with respect to the rise in pre-fried potatoes, 
flavourings and jelly confectionery. In the light of possible allergenic danger consumers 
should be informed that the product is derived from soybean and sold packaged and labelled. 
Such labelling is already the legal obligation of the manufacturers according to Directive 
2003/89/EC.  

7. Sulphites are supposed to have a hazardous potential for asthmatics and should therefore 
be kept on the lowest possible level (maximum level of less than 10 mg/kg). Some importers 
have drawn attention to the fact that raw shrimps comply with the maximum permitted levels 
of sulphite dioxide, but not after being cooked (permitted level is then lower). Your 
rapporteur agrees with the Commission that in general the use of sulphite dioxide in 
foodstuffs should be limited. However, the case of raw and cooked crustaceans is an anomaly 
and needs to be changed. We propose that the Commission asks the EFSA for its opinion on 
this special case. 

The acceptable use level of sulphite dioxide appears also with regard to the surface treatment 
of fruit and vegetables and the maximum levels in rehydrated dried fruit. Your rapporteur is 
of the opinion that a trend towards raising the levels of sulphite dioxide is not acceptable. The 
Commission should, however, provide more detailed analysis with regard to sulphite dioxide 
levels in rehydrated dried fruit and when they are further processed (dried fruit are permitted 
to contain levels up to 2000mg/kg, but when further processed the level in the fruit is reduced 
to 100 mg/kg; the level of sulphite dioxide does not appreciably reduce during the 
pasteurisation, nor during subsequent storage).

8. Not yet considered in the Directive is the new additive pullulan, permitted for use in food 
by the EFSA. The Scientific Panel has evaluated pullulan as a new food additive (foodstuffs
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in capsule and coated-tablet form) or as flavoured edible films (breath-freshening edible 
films) as safe for human consumption.

Pullulan is a white to off-white tasteless, odourless powder, a polysaccharide produced from 
yeast. It is naturally occurring and has film-forming properties and can therefore be used as a 
substitute for gelatine (especially for vegetarians) or other film-forming polymers in certain 
foods. The low oxygen permeability of pollulan films protects susceptible ingredients from 
deterioration and thus preserves the nutritional and organoleptic quality of the products. The 
current proposed use and at a usage level requested – the intake of around 2.3 g pullulan per 
day - would not present any health concern.
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