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PR_COD_1am

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

*** Hozzájárulás
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 a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

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

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel
jelölik.  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

az  élelmiszerekben és azok felületén használható aromaanyagokról és egyes, ízesítő 
tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1576/89/EGK tanácsi 
rendelet, az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK rendelet és a 2000/13/EK 
irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi  rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2006)0427 – C6-0259/2006 – 2006/0147(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2006)0427)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 37. és 95. 
cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez 
(C6-0259/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére  (A6-0000/2007),

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 a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(5) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(5) Az emberi egészség védelme érdekében 
e rendelet hatályának ki kell terjednie az 
aromaanyagokra, az aromaanyagok 
alapanyagaira és az aromaanyagokat 
tartalmazó élelmiszerekre. A hatálynak ki 
kell terjednie továbbá az olyan, ízesítő 
tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-
összetevőkre, amelyeket elsősorban az íz 

(5) Az emberi egészség védelme érdekében 
e rendelet hatályának ki kell terjednie az 
aromaanyagokra, az aromaanyagok 
alapanyagaira és az aromaanyagokat 
tartalmazó élelmiszerekre. A hatálynak ki 
kell terjednie továbbá az olyan, ízesítő 
tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-
összetevőkre, amelyeket elsősorban az íz 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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hozzáadása miatt tesznek az élelmiszerbe, 
és amely jelentősen hozzájárul bizonyos 
természetesen előforduló nemkívánatos 
anyagok megjelenéséhez („ízesítő 
tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-
összetevők”), valamint az alapanyagaikra 
és az ezeket tartalmazó élelmiszerekre.

hozzáadása miatt tesznek az élelmiszerbe, 
és amely hozzájárul bizonyos 
természetesen előforduló nemkívánatos 
anyagok megjelenéséhez („ízesítő 
tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-
összetevők”), valamint az alapanyagaikra 
és az ezeket tartalmazó élelmiszerekre.

Indokolás

A III. számú mellékletre való tekintettel a „jelentősen” kifejezés nem elég pontos ahhoz, hogy 
meghatározza azon ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők kategóriáját, 
amelyek hozzájárulnak bizonyos természetesen előforduló nemkívánatos anyagok 
megjelenéséhez az élelmiszerekben. Ezért törölni kell.

Módosítás: 2
(22) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(22) Speciális tájékoztatási követelmények 
biztosítják, hogy a fogyasztókat nem 
vezetik félre a természetes aromaanyagok 
előállításához használt alapanyagokkal 
kapcsolatban. A fából nyert vanillin 
forrását például fel kell tüntetni.

(22) Speciális tájékoztatási követelmények 
biztosítják, hogy a fogyasztókat nem 
vezetik félre a természetes aromaanyagok 
előállításához használt alapanyagokkal 
kapcsolatban.

Indokolás

Ha ennek a bevezető rendelkezésnek az a célja, hogy tisztázza, milyen típusú információt kell 
megadni ahhoz, hogy a fogyasztót ne vezessék félre, akkor nem elég egyetlen példát említeni.

Módosítás: 3
(25) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(25) Az e rendelet végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozattal13

összhangban kell elfogadni.
13 HL L 184, 1999.7.17., 23. o.

(25) Az e rendelet végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozattal13

összhangban kell elfogadni.
13 HL L 184, 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK 
határozattal módosított határozat (HL L 200, 
2006.7.22., 11. o.).
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Indokolás

A módosítás ahhoz szükséges, hogy a szöveg megfeleljen az új komitológiai határozat 
rendelkezéseinek.

Módosítás: 4
1. CIKK ELSŐ BEKEZDÉS

Ez a rendelet megállapítja az 
élelmiszerekben és azok felületén használt 
aromaanyagokra és ízesítő 
tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-
összetevőkre vonatkozó szabályokat a 
belső piac hatékony működésének és az 
emberi egészség és a fogyasztók magas 
szintű védelmének érdekében.

Ez a rendelet megállapítja az 
élelmiszerekben és azok felületén használt 
aromaanyagokra és ízesítő 
tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-
összetevőkre vonatkozó szabályokat az 
emberi egészség és a fogyasztók magas 
szintű védelmének és a belső piac 
hatékony működésének érdekében.

Indokolás

Az EK-Szerződés 95. cikke, amely e rendelet jogalapja, elsőként a belső piac hatékony 
működését említi, majd ezt követően az emberi egészség és a fogyasztók magas szintű 
védelmét. Az élelmiszerbiztonságról szóló 2000. évi fehér könyv céljait végrehajtó jelen 
rendelet összefüggésében azonban a fenti rendelkezés azt a benyomást keltheti, hogy a 
rendelet fő célja a belső piaci verseny elősegítése, és az emberi egészség és a 
fogyasztóvédelem csak másodlagos fontosságú.

Módosítás: 5
2. CIKK (1) BEKEZDÉS A) PONT

a) az élelmiszerekben vagy azok felületén 
használt vagy használni kívánt 
aromaanyagok, kivéve a 2065/2003/EK 
rendelet hatálya alá tartozó füstaromákat;

a) az élelmiszerekben vagy azok felületén 
használt vagy használni kívánt 
aromaanyagok, beleértve a 2065/2003/EK 
rendelet hatálya alá nem tartozó 
füstaromákat;

Indokolás

Mivel a 2065/2003/EK rendelet rendelkezik a füstaromákról, de nem valamennyi 
füstaromáról, jogi hézag keletkezhet. A 2065/2003/EK rendelet hatálya alá nem tartozó 
füstaromák esetében ezt a rendeletet kell alkalmazni.

Módosítás: 6
2. CIKK (3) BEKEZDÉS
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Szükség esetén a 18. cikk (2) bekezdésében
említett eljárással dönthető el, hogy egy 
bizonyos anyag, anyagkeverék vagy 
élelmiszertípus e rendelet hatálya alá 
tartozik-e.

Szükség esetén a 18. cikk (2a)
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
dönthető el, hogy egy bizonyos anyag, 
anyagkeverék vagy élelmiszertípus e 
rendelet hatálya alá tartozik-e.

Indokolás

A módosítás ahhoz szükséges, hogy a szöveg megfeleljen az új komitológiai határozat 
rendelkezéseinek.

Módosítás: 7
3. CIKK (2) BEKEZDÉS B) PONT

b) „aromaanyag”: ízesítő tulajdonságokkal 
rendelkező, vegyileg meghatározott anyag;

b) „aromaanyag”: ízesítő tulajdonságokkal 
rendelkező, vegyileg meghatározott anyag, 
amelyet megfelelő „természetes” 
folyamatokkal vagy kémiai szintézissel 
állítanak elő;

Indokolás

Az aromaanyag meghatározása ebben a cikkben összefügg a 14. cikkel, amely az élelmiszerek 
címkézését szabályozza. Mivel a „természetazonos” anyagok kémiailag azonosak a 
„természetes” anyagokkal, nem szükséges a szintetikus aromák külön meghatározása.
Ugyanakkor a fogyasztók érthető és átfogó tájékoztatása érdekében érdemes a fenti 
információt megadni.

Módosítás: 8
3. CIKK (4) BEKEZDÉS

Szükség esetén a 28. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően dönthető el, hogy az adott 
anyag a (2) bekezdés b)-j) pontjában 
felsorolt kategóriákba tartozik-e.

törölve

Indokolás

A módosítás ahhoz szükséges, hogy a szöveg megfeleljen az új komitológiai határozat 
rendelkezéseinek.

Módosítás: 9
4. CIKK BA) PONT (új)
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ba) a fogyasztók számára előnyösek és 
jótékony hatásúak.

Indokolás

Az aromaanyagok jóváhagyása nemcsak toxikológiai biztonság kérdése, hanem összefügg 
azzal is, hogy tanácsos-e az élelmiszerek túlzott ízesítése, amely az élelmiszeripari termékek 
piacán kialakuló verseny egyik mellékhatása lehet. A jóváhagyási eljárás során ezért azt a 
szempontot is figyelembe kell venni, hogy előnyös és jótékony hatású-e az aromaanyag 
használata a fogyasztó számára.

Módosítás: 10
5. CIKK (3) BEKEZDÉS

A (2) bekezdés végrehajtásának részletes 
szabályait a 18. cikk (2) bekezdésében
megállapított eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

A (2) bekezdés végrehajtásának részletes 
szabályait a 18. cikk (2a) bekezdésében 
megállapított ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Indokolás

A módosítás ahhoz szükséges, hogy a szöveg megfeleljen az új komitológiai határozat 
rendelkezéseinek.

Módosítás: 11
7. CIKK (2) BEKEZDÉS MÁSODIK ALBEKEZDÉS

Szükség esetén, a 18. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően a Bizottság a Hatóság 
véleményét követően intézkedéseket fogad 
el. Ezeket az intézkedéseket a III., IV. 
és/vagy V. melléklet állapítja meg.

Szükség esetén, a 18. cikk (2a)
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárásnak 
megfelelően a Bizottság a Hatóság 
véleményét követően intézkedéseket fogad 
el. Ezeket az intézkedéseket a III., IV. 
és/vagy V. melléklet állapítja meg.

Indokolás

A módosítás ahhoz szükséges, hogy a szöveg megfeleljen az új komitológiai határozat 
rendelkezéseinek.

Módosítás: 12
12. CIKK
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A nem a végfogyasztónak történő 
értékesítésre szánt aromaanyagok csak 
akkor hozhatók forgalomba, ha a 
csomagoláson, tárolóeszközön vagy kísérő 
dokumentumokon jól látható, könnyen 
olvasható és letörölhetetlen formában 
feltüntetik a 13. és 14. cikkben előírt 
információkat.

A nem a végfogyasztónak történő 
értékesítésre szánt aromaanyagok csak 
akkor hozhatók forgalomba, ha a 
csomagoláson, tárolóeszközön vagy kísérő 
dokumentumokon jól látható, könnyen 
olvasható és letörölhetetlen formában 
feltüntetik a 13. és 14. cikkben előírt 
információkat. Ez nem jelenti azt, hogy az 
országok nem alkalmazhatnak 
részletesebb és szigorúbb rendelkezéseket.

Módosítás: 13
13. CIKK (1) BEKEZDÉS E) PONT

e) az egyes összetevők vagy 
összetevőcsoportok legnagyobb 
mennyiségének feltüntetése az 
élelmiszerben előírt mennyiségi 
korlátozásoktól függően, és/vagy olyan 
megfelelő, egyértelmű és könnyen érthető 
módon közölt információk, amelyek 
lehetővé teszik a vevő számára az e 
rendeletnek vagy más vonatkozó közösségi 
jogszabálynak történő megfelelést;

e) az egyes összetevők vagy 
összetevőcsoportok legnagyobb 
mennyiségének feltüntetése az 
élelmiszerben előírt mennyiségi 
korlátozásoktól függően, és/vagy olyan 
megfelelő, egyértelmű és könnyen érthető 
módon közölt információk, amelyek 
lehetővé teszik a vevő számára az e 
rendeletnek vagy más vonatkozó közösségi 
jogszabálynak történő megfelelést, 
beleértve az 1829/2003 rendeletet.

Indokolás

Mivel az 1829/2003 rendelet az élelmiszerbiztonság szempontjából igen lényeges, 
egyértelműen meg kell említeni.

Módosítás: 14
14. CIKK (4) BEKEZDÉS ELSŐ ALBEKEZDÉS

A „természetes” kifejezés csak akkor 
használható az élelmiszerre, 
élelmiszerkategóriára, illetve növényi vagy 
állati eredetű aromaforrásra történő 
hivatkozással együtt, ha az aromaanyag-
összetevő legalább 90%-a
(tömegszázalékban) az említett 
alapanyagból származik.

A „természetes” kifejezés csak akkor 
használható az élelmiszerre, 
élelmiszerkategóriára, illetve növényi vagy 
állati eredetű aromaforrásra történő 
hivatkozással együtt, ha az aromaanyag-
összetevő legalább 98%-a
(tömegszázalékban) az említett 
alapanyagból származik.
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Indokolás

A 90/10-es arány félrevezetheti a fogyasztókat. A javasolt szöveg azt a benyomást keltheti a 
fogyasztókban, hogy az aromaanyag elsősorban az említett többségi összetevőből származik, 
miközben valójában a maradék 10%-ot egészen más összetevőkből nyerik. Az aránynak 98/2-
nek kell lennie.

Módosítás: 15
17. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) A Hatósággal való konzultációt 
követően a 18. cikk (2) bekezdésében
említett eljárásnak megfelelően 
kidolgozhatják a közösségi listában és a 
III. mellékletben szereplő aromaanyagok 
fogyasztásával és használatával 
kapcsolatos információk tagállamok által 
történő gyűjtésének közös módszertanát.

(2) A Hatósággal való konzultációt 
követően a 18. cikk (2a) bekezdésében
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárásnak megfelelően 
kidolgozzák a közösségi listában és a III. 
mellékletben szereplő aromaanyagok 
fogyasztásával és használatával 
kapcsolatos információk tagállamok által 
történő gyűjtésének közös módszertanát.

Indokolás

Az országjelentésekben szereplő adatok összehasonlíthatóságához közös módszertanra van 
szükség. A módosítás ahhoz szükséges, hogy a szöveg megfeleljen az új komitológiai határozat 
rendelkezéseinek.

Módosítás: 16
17. CIKK (2A) BEKEZDÉS (új)

(2a) A közösségi listát tízévenként 
ellenőrzik.

Indokolás

Az élelmiszeripari aromaanyagok előállításának folyamatos technológiai fejlődésére való 
tekintettel a listát rendszeres időközönként frissíteni kell.

Módosítás: 17
18. CIKK (2A) BEKEZDÉS (új)

(2a) Erre a bekezdésre történő 
hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 
5. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét 
kell alkalmazni, a határozat 8. cikkében 
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foglalt rendelkezések figyelembevételével.

Indokolás

A módosítás ahhoz szükséges, hogy a szöveg megfeleljen az új komitológiai határozat 
rendelkezéseinek.

Módosítás: 18
19. CIKK

A II.-V. melléklet tudományos és technikai 
fejlődést tükröző módosításainak 
elfogadására a 18. cikk (2) bekezdésében
említett eljárásnak megfelelően kerül sor.

A II.-V. melléklet tudományos és technikai 
fejlődést tükröző módosításainak 
elfogadására a 18. cikk (2a) bekezdésében
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárásnak megfelelően kerül sor.

Indokolás

A módosítás ahhoz szükséges, hogy a szöveg megfeleljen az új komitológiai határozat 
rendelkezéseinek..

Módosítás: 19
22. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) A megfelelő átmeneti intézkedéseket a 
18. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárásnak megfelelően lehet elfogadni.

(3) A megfelelő átmeneti intézkedéseket a 
18. cikk (2a) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárásnak megfelelően lehet 
elfogadni.

Indokolás

A módosítás ahhoz szükséges, hogy a szöveg megfeleljen az új komitológiai határozat 
rendelkezéseinek.

Módosítás: 20
26. CIKK

„füstaroma (füstaromák)”, ha az 
aromaanyag-összetevő a [...]/EK rendelet 
[aromaanyagokról szóló rendelet] 3. cikke 
(2) bekezdésének f) pontjában 
meghatározott aromaanyagokat tartalmaz, 

„füstaroma (füstaromák)” vagy a 
füstaroma (füstaromák) pontos 
megnevezése, illetve leírása, ha az 
aromaanyag-összetevő a [...]/EK rendelet 
[aromaanyagokról szóló rendelet] 3. cikke 
(2) bekezdésének f) pontjában 



PR\651072HU.doc 13/16 PE 384.469v01-00

HU

és füstös ízt kölcsönöz az élelmiszernek. meghatározott aromaanyagokat tartalmaz, 
és füstös ízt kölcsönöz az élelmiszernek.

Indokolás

Ez a módosítás lehetőséget ad a speciális füstaromák megnevezésére annak érdekében, hogy a 
fogyasztók megfelelő tájékoztatást kapjanak a lazac-, a szalonna-aromáról, az élelmiszernek a 
nyárson sült étel ízét kölcsönző aromáról stb.
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INDOKOLÁS

Az aromaanyagok hozzátartoznak az emberek által fogyasztott élelem történelmi 
fejlődéséhez. Az emberek fűszerek hozzáadásával javították az ételek minőségét, és így tették 
az élelmet felismerhetővé. Az élelmiszeripari technológia fejlődésével az aromaanyagok 
elsődleges fontosságra tettek szert a modern élelmiszergyártásban, mivel bármelyik 
természetes illat vagy íz előállítható szintetikus úton. Következésképpen az aromaanyagok 
jelentős piaci értékkel rendelkeznek. Az ipari úton előállított aromaanyagok tárolása egyszerű, 
és mivel egész évben rendelkezésre állnak, az alapvető összetevők frissessége egyre kevésbé 
fontos.

Eddig a laboratóriumokban kb. 2600 olyan molekulát állítottak elő, amely természetazonos 
ízesítő tulajdonságokkal rendelkezik. A gyártók kombinálhatják is ezeket, és így új, a 
természetben nem is létező ízeket hozhatnak létre. Az aromaanyagok, amelyeket az ételekhez 
adott illatként vagy ízként tartunk számon, általában számos aromakészítmény keverékei, és 
összetételük többnyire üzleti titok. Maguk az élelmiszergyártók sem tudják, hogy a 
termékeikhez adott aromaanyagok milyen összetevőkből állnak.

Úgy gondoljuk, hogy a javasolt rendelet megfelelő tervként szolgál ahhoz, hogy az 
aromaanyagokról szóló európai jogszabályok korszerűbbé és egyszerűbbé váljanak. Feltéve, 
hogy garantálható a teljes körű élelmiszerbiztonság, és megvalósítható a fogyasztóvédelem, a 
javaslat lehetőséget kínál az aromaanyagokat előállító iparág számára a további technológiai 
fejlesztésre és erősíti a belső piacot. A rendelettervezet szövegéhez javasolt módosításokkal a
Parlament hozzájárul a legjobb megoldás megtalálásához bizonyos megoldatlan kérdések 
esetében, továbbá állást foglal az aromaanyagokról szóló jogszabályok és más uniós 
közegészségügyi politikák közötti összefüggésről.

Az élelmiszer-adalékokról szóló jogszabályokkal egy időben az EU az aromaanyagokról 
szóló jogszabályokat is egyszerűsíti és korszerűsíti, és az utóbbiak csoportját – a rendelet 
címében is – egyes, ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkkel bővíti. Bár 
a III. melléklet magában foglal egy tiltott élelmiszer-összetevőket tartalmazó listát, és 
határértékeket ír elő más összetevők tekintetében, ez nem egy teljesen vitán felül álló 
kategória a rendeletben. Ki kell zárni annak lehetőségét, hogy emiatt véletlenül nem kívánt 
anyagok kerüljenek az élelmiszerekbe.

Az előadó üdvözli az aromaanyagok jóváhagyási eljárásának egyszerűsítését és 
központosítását, mert az könnyebbséget jelent a tagállamoknak és növeli a belső piac 
jogbiztonságát is. Az előadó támogatja azt a rendelkezést, miszerint az EFSA által elvégzendő 
kockázatfelméréssel összhangban csak a közösségi pozitív listán szereplő aromaanyagok 
kerülhetnek piacra.

Az előadó egyetért azzal is, hogy a jelenleg alkalmazott együttdöntési eljárás helyére a 
komitológiai eljárás lépjen. Ez ésszerű változtatásnak tűnik, mivel az új komitológiai eljárás 
lehetőséget ad az Európai Parlamentnek arra, hogy szükség esetén felülvizsgáljon eljárásokat. 
Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a javasolt rendelet régi komitológiai eljárásra vonatkozó 
megfelelő rendelkezése (18. cikk (2) bek.) helyére új rendelkezés kerül (18. cikk (2a) bek.), 
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lehetőséget adva a Parlamentnek a javasolt rendeletben foglalt valamennyi témakörrel 
kapcsolatos döntéshozási folyamat vizsgálatára. 

Mivel a molekulák kémiai szerkezete azonos, ésszerű volt megszüntetni a „természetes” és 
„természetazonos” (vagyis szintetikus) aromaanyagok közötti különbségtételt, mert az emberi 
fogyasztás szempontjából nem egy anyag eredete, hanem annak biztonságossága a lényeges. 
Az előállítás módját illető különbségtétel (természetes vagy mesterséges vegyi folyamat) 
eltörlésekor azonban nem vették figyelembe a fogyasztóvédelem „politikai” aspektusát. A 
fogyasztókat ugyanis érdekli, milyen alapanyagokat és előállítási folyamatokat használtak az 
ízesítéshez. Ezért egyértelmű és érthető élelmiszer-címkézést igényelnek. A javasolt rendelet 
eleget tesz ezen igénynek a 14. cikkben, amely meghatározza a „természetes” jelzővel 
értékesített aromaanyagokban a jelzett fő alapanyagból származó természetes aroma-
összetevők kötelező minimális arányát. A 14. cikket ugyanakkor meglehetősen elszigeteli, 
hogy a 3. cikkben foglalt fogalommeghatározások között nem találjuk a „természetes” és 
„természetazonos” aromaanyagok közötti különbségtételt.

A hosszú távú fogyasztói egészségvédelem szempontjából lényeges kérdés, hogy mennyire 
tanácsos mind több és több élelmiszeradalékot használni. Az élelmiszer gyatra minőségét 
elfedő erős ételízesítők alkalmazása szorosan összefügg az EU aktuális, elhízás elleni 
stratégiájával.

Az aromaanyagok keverékei elterelhetik figyelmünket a feldolgozott élelmiszerek 
egészségtelen összetételéről (túl sok zsír, cukor vagy só) vagy az összetevők gyenge 
minőségéről. Az ízeket vagy illatokat felerősíthetik, sőt, függőséget is kialakíthatnak egyes 
erősen ízesített termékek (vagy márkák) iránt, eltérítve a fogyasztókat az eredeti 
„természetes” ízektől és illatoktól. 

Az előadó úgy véli, hogy az aromaanyagok esetében nem elégedhetünk meg az 
élelmiszerbiztonság toxikológiai vonatkozásainak figyelembe vételével, ami az egységes 
jóváhagyási folyamatban az EFSA feladata lesz, hanem lényeges szemponttá lép elő annak 
értékelése is, hogy valóban szükség van-e az adott aromaanyagok használatára. Ha 
mindannyian látjuk az összefüggést az étkezési szokások és a készételek egyre erősebb íze és 
illata között, akkor ki kell hangsúlyoznunk a fogyasztók tájékoztatásának fontosságát is. A 
fogyasztók hosszú távú érdekeinek védelme szempontjából ésszerű, hogy a rendelet új 
kritériumokat vezessen be az élelmiszerek fogyasztók számára előnyös volta és jótékony 
hatása vonatkozásában.

A fogyasztók számára a választás jogát is biztosítani kell. Akik ízesítés nélküli élelmiszert 
vagy csak „természetes” összetevőkből álló aromaanyagokat szeretnének fogyasztani, 
azoknak erre lehetőséget kell adni. Ez könnyen érthető élelmiszer-címkézés révén 
biztosítható, ami alapja annak a tájékoztatási tevékenységnek, amely során a fogyasztókat 
felvilágosítják arról, hogy az egészséges étkezési szokások szempontjából milyen előnyökkel 
szolgál a kevésbé ízesített élelmiszerek fogyasztása.

Az előadó üdvözli azt a rendelkezést, amely szerint a Bizottság a tagállamok által benyújtott 
rendszeres jelentések alapján nyomon követi az aromaanyagokról és egyes, ízesítő 
tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről szóló jogszabályok végrehajtását, 
ugyanakkor úgy véli, hogy a jelentéstételi folyamatot úgy kell kialakítani, hogy abban helyet 
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kapjanak a saját tagállamaiknak beszámoló élelmiszer-piaci szereplők, és a tagállamok csak 
ezután nyújtsák be beszámolóikat a Bizottság felé. Az előadó egyetért azzal is, hogy a 
genetikailag módosított szervezetekből előállított aromaanyagokat ezentúl jóváhagyási 
eljárásnak vessék alá.
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