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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  élelmiszer-adalékanyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi  rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2006)0428 – C6–0260/2006 – 2006/0145(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2006)0428)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 95. 
cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0260/2006),

– tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapról szóló véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 51. és 35. cikkeire,

– 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
első bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 95. 
cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 95., 
valamint 175. cikkére,

Indokolás

A cardiffi folyamattal összhangban valamennyi uniós jogszabályba be kell építeni a 
környezetvédelmi vonatkozásokat. Amit megeszünk, nem marad az emberi szervezetben, 
hanem visszatér a természeti környezetbe és a természetes körforgás részévé válik. Még ha 
egy anyag nem is jelent egészségügyi kockázatot azon személynek, aki a kérdéses anyagot 

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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tartalmazó terméket elfogyasztja, később még előidézhet nemkívánt környezeti vagy 
közegészségügyi következményeket, amit az engedélyezésről szóló döntés során figyelembe 
kell venni. Ezért a környezet épségét is az irányelv egyik céljaként kell meghatározni.

Módosítás: 2
(3) preambulumbekezdés

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

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

Indokolás

A cardiffi folyamattal összhangban valamennyi uniós jogszabályba be kell építeni a 
környezetvédelmi vonatkozásokat. Amit megeszünk, nem marad az emberi szervezetben, 
hanem visszatér a természeti környezetbe és a természetes körforgás részévé válik. Még ha 
egy anyag nem is jelent egészségügyi kockázatot azon személynek, aki a kérdéses anyagot 
tartalmazó terméket elfogyasztja, később még előidézhet nemkívánt környezeti vagy 
közegészségügyi következményeket, amit az engedélyezésről szóló döntés során figyelembe 
kell venni. Ezért a környezet épségét is az irányelv egyik céljaként kell meghatározni. Fontos 
hangsúlyozni, hogy a rendeletnek figyelembe kell vennie a veszélyeztetett fogyasztói 
csoportokat is, mint például az allergiától szenvedőket.

Módosítás: 3
(6) preambulumbekezdés

(6) Ez a rendelet nem vonatkozik azokra az 
anyagokra, amelyeket önmagukban nem 
fogyasztanak élelmiszerként, de 
szándékosan használnak az élelmiszerek 
feldolgozásában, és amelyek csak 
maradékanyagként maradnak meg a végső 
élelmiszerben, és nem járnak technológiai 
hatással a végtermékre (feldolgozási 
segédanyagok).

(6) Ez a rendelet nem vonatkozik azokra az 
anyagokra, amelyeket önmagukban nem 
fogyasztanak élelmiszerként, de 
szándékosan használnak az élelmiszerek 
feldolgozásában, és amelyek 
maradékanyagként nem maradnak meg a 
végső élelmiszerben, és nem járnak 
technológiai hatással a végtermékre 
(feldolgozási segédanyagok).
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Indokolás

A fogyasztók egészsége szempontjából teljesen közömbös, hogy egy anyagot feldolgozási 
segédanyagként vagy adalékként használtak fel. A döntő tényező az, hogy az anyag 
megtalálható-e a végtermékben vagy sem. Természetesen egy hosszú átmeneti időszakra van 
szükség, mielőtt e rendelettel összhangban engedélykötelessé válnak a jelenlegi meghatározás 
szerinti feldolgozási segédanyagok és adalékanyagok.

Módosítás: 4
(14) preambulumbekezdés

(14) Az élelmiszer-adalékanyagokat 
folyamatos megfigyelés alatt kell tartani, és 
amikor csak szükséges, azokat a változó 
felhasználási feltételek és az új 
tudományos ismeretek figyelembevételével 
újra kell értékelni.

(14) Az élelmiszer-adalékanyagokat 
folyamatos megfigyelés alatt kell tartani, és 
amikor csak szükséges, azokat a változó 
felhasználási feltételek és az új 
tudományos ismeretek figyelembevételével 
újra kell értékelni. A már kiadott 
engedélyek felülvizsgálatára külön 
értékelő programokat kell elfogadni.

Indokolás

Az adalékanyagok használatának engedélyezését folyamatosan felül kell vizsgálni. Az 
adalékanyagokat elsőbbségi sorrendbe kell állítani alkalmazásuk felülvizsgálatának 
időszerűsége szerint. Ezt az elsőbbségi sorrendet egy értékelő program segítségével kell 
megállapítani, hogy minden érdekelt fél számára átlátható legyen. Ez azonban nem 
akadályozhatja a Bizottságot és/vagy az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóságot abban, 
hogy a meghatározottnál hamarabb kezdeményezze bizonyos anyagok felülvizsgálatát.

Módosítás: 5
(16a) preambulumbekezdés (új)

(16a) Mivel a fogyasztó egészsége 
szempontjából közömbös, hogy egy 
élelmiszer-összetevő feldolgozási 
segédanyagként vagy adalékanyagként 
kerül-e a termékbe, a végtermékben 
megtalálható feldolgozási segédanyagok 
(az élelmiszeripari enzimekről szóló 
rendelet hatálya alá tartozó 
élelmiszeripari enzimek kivételével) 
élelmiszer-adalékanyagként kezelendők. 
Ennek alkalmazását azonban hosszú 
átmeneti időszaknak kell megelőznie.



PE 384.474v01-00 8/20 PR\651162HU.doc

HU

Indokolás

A fogyasztók egészsége szempontjából teljesen közömbös, hogy egy anyagot feldolgozási 
segédanyagként vagy adalékként használtak fel. A döntő tényező az, hogy az anyag 
megtalálható-e a végtermékben vagy sem. Természetesen egy hosszú átmeneti időszakra van 
szükség, mielőtt e rendelettel összhangban engedélykötelessé válnak a jelenlegi meghatározás 
szerinti feldolgozási segédanyagok és adalékanyagok.

Módosítás: 6
(17a) preambulumbekezdés (új)

(17a) A Bizottságnak rendelkeznie kell az 
e rendeletben meghatározott 
élelmiszeradalék-lista frissítéséhez és 
módosításához szükséges 
felhatalmazással. Mivel ezek olyan 
általános hatályú intézkedések, amelyek e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítását, törlését vagy 
helyettesítését szolgálják, ezen 
intézkedéseket az 1999/468/EK határozat 
5a. cikkében foglalt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárás szerint kell 
elfogadni.

Indokolás

Ez a módosítás azért szükséges, hogy hozzáigazítsa a szöveget az új komitológiai határozat 
rendelkezéseihez.

Módosítás: 7
(21) preambulumbekezdés

(21) E rendelet elfogadását követően a 
Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állat-
egészségügyi Állandó Bizottság 
segítségével felülvizsgálja a meglévő 
engedélyeket a bevitel, a technológiai 
igény és a fogyasztó félrevezetésének 
kockázata szempontjából. A Közösségben 
továbbra is engedélyezett élelmiszer-
adalékanyagokat át kell vezetni az e 
rendelet II. és III. mellékletében található 
közösségi listákba. Az élelmiszer-
adalékanyagokra, az élelmiszeripari 

(21) E rendelet elfogadását követően a 
Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állat-
egészségügyi Állandó Bizottság 
segítségével felülvizsgálja a meglévő 
engedélyeket az e rendeletben rögzített 
engedélyezési feltételek alapján. A 
Közösségben továbbra is engedélyezett 
élelmiszer-adalékanyagokat át kell vezetni 
az e rendelet II. és III. mellékletében 
található közösségi listákba. Az élelmiszer-
adalékanyagokra, az élelmiszeripari 
enzimekre és az élelmiszer-
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enzimekre és az élelmiszer-
aromaanyagokra vonatkozó egységes 
engedélyezési eljárás létrehozásáról szóló 
[...]/EK rendeletnek megfelelően e rendelet 
III. mellékletét ki kell egészíteni az 
élelmiszer-adalékanyagokban és
enzimekben használt élelmiszer-
adalékanyagokkal és használati 
feltételeikkel. A megfelelő átmeneti 
időszak biztosítása érdekében a III. 
melléklet rendelkezéseit – kivéve az 
élelmiszer-adalékanyagok hordozóira 
vonatkozó rendelkezéseket – csak 
[2011.1.1.] után kell alkalmazni.

aromaanyagokra vonatkozó egységes 
engedélyezési eljárás létrehozásáról szóló 
[...]/EK rendeletnek megfelelően e rendelet 
III. mellékletét ki kell egészíteni az 
élelmiszer-adalékanyagokban és 
enzimekben használt élelmiszer-
adalékanyagokkal és használati 
feltételeikkel. A megfelelő átmeneti 
időszak biztosítása érdekében a III. 
melléklet rendelkezéseit – kivéve az 
élelmiszer-adalékanyagok hordozóira 
vonatkozó rendelkezéseket – csak 
[2011.1.1.] után kell alkalmazni.

Indokolás

E helyütt nem kell felsorolni az e rendeletben rögzített engedélyezési kritériumokat.

Módosítás: 8
1. cikk bevezető rész

Ez a rendelet megállapítja az 
élelmiszerekben használt élelmiszer-
adalékanyagokra vonatkozó szabályokat a 
belső piac hatékony működésének és az 
emberi egészség és a fogyasztók magas 
szintű védelmének érdekében.

Ez a rendelet megállapítja az 
élelmiszerekben használt élelmiszer-
adalékanyagokra vonatkozó szabályokat a 
belső piac hatékony működésének és az 
emberi egészség, a fogyasztók és a 
környezet magas szintű védelmének 
érdekében.

Indokolás

A cardiffi folyamattal összhangban valamennyi uniós jogszabályba be kell építeni a 
környezetvédelmi vonatkozásokat. Amit megeszünk, nem marad az emberi szervezetben, 
hanem visszatér a természeti környezetbe és a természetes körforgás részévé válik. Még ha 
egy anyag nem is jelent egészségügyi kockázatot azon személynek, aki a kérdéses anyagot 
tartalmazó terméket elfogyasztja, később még előidézhet nemkívánt környezeti vagy 
közegészségügyi következményeket, amit az engedélyezésről szóló döntés során figyelembe 
kell venni. Ezért a környezet épségét is az irányelv egyik céljaként kell meghatározni.

Módosítás: 9
2. cikk a) pont

a) feldolgozási segédanyagok; a) feldolgozási segédanyagok, feltéve, 
hogy nincsenek jelen a végtermékben;
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Indokolás

A fogyasztók egészsége szempontjából teljesen közömbös, hogy egy anyagot feldolgozási 
segédanyagként vagy adalékként használtak fel. A döntő tényező az, hogy az anyag 
megtalálható-e a végtermékben vagy sem. Természetesen egy hosszú átmeneti időszakra van 
szükség, mielőtt e rendelettel összhangban engedélykötelessé válnak a jelenlegi meghatározás 
szerinti feldolgozási segédanyagok és adalékanyagok.

Módosítás: 10
3. cikk (2) bekezdés b) pont iii. alpont

iii. az anyag vagy származékai 
maradványainak szándékolatlan, de 
technikailag elkerülhetetlen jelenlétét 
eredményezheti a végtermékben, feltéve, 
hogy e maradványok nem jelentenek 
egészségügyi kockázatot és nem járnak 
technológiai hatással a végtermékre;

iii. nincsenek jelen a végtermékben;

Indokolás

A fogyasztók egészsége szempontjából teljesen közömbös, hogy egy anyagot feldolgozási 
segédanyagként vagy adalékként használtak fel. A döntő tényező az, hogy az anyag 
megtalálható-e a végtermékben vagy sem. Természetesen egy hosszú átmeneti időszakra van 
szükség, mielőtt e rendelettel összhangban engedélykötelessé válnak a jelenlegi meghatározás 
szerinti feldolgozási segédanyagok és adalékanyagok.

Módosítás: 11
5. cikk (1) bekezdés aa) pont (új)

aa) A rendelkezésre álló tudományos 
bizonyítékok szerint életciklusa egyetlen 
szakaszában sem hat károsan a 
közegészségre vagy a veszélyeztetett 
csoportok egészségére.

Indokolás

Még ha egy anyag nem is jelent egészségügyi kockázatot azon személynek, aki a kérdéses 
anyagot tartalmazó terméket elfogyasztja, később még előidézhet nemkívánt környezeti vagy 
közegészségügyi következményeket, amit az engedélyezésről szóló döntés során figyelembe 
kell venni. Az antibiotikumok élelmiszerekben történő felhasználása és annak a rezisztencia 
kialakulásában játszott szerepe csak egy példa.
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Módosítás: 12
5. cikk (1) bekezdés b) pont

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

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

Indokolás

Ha léteznek olyan alternatívák, amelyek kevesebb humánegyészségügyi és környezeti 
kockázattal járnak, és kevésbé csökkentik a választás szabadságát, akkor azokat kell 
elsősorban alkalmazni.

Módosítás: 13
5. cikk (1) bekezdés ca) pont (új)

ca) Nem csökkenti tovább az allergiában 
szenvedők által fogyasztható élelmiszerek 
kínálatát.

Indokolás

Kiemelt figyelmet kell szentelni a veszélyeztetett csoportoknak és az allergiában 
szenvedőknek. Biztosítani kell, hogy a többség fogyaszthassa a hétköznapi üzletekben árult 
élelmiszereket, és ne kelljen különleges diétás élelmiszereket fogyasztania. Az e rendelet 
szerint történő engedélyezés egyik feltételének ezért annak kell lennie, hogy az anyag vagy 
annak felhasználása ne csökkentse az allergiában szenvedők által fogyasztható élelmiszerek 
kínálatát.

Módosítás: 14
5. cikk (1) bekezdés cb) pont (új)

cb) A rendelkezésre álló tudományos 
bizonyítékok szerint életciklusa egyetlen 
szakaszában sem hat károsan a 
környezetre. 

Indokolás

A cardiffi folyamattal összhangban valamennyi uniós jogszabályba be kell építeni a 
környezetvédelmi vonatkozásokat. Amit megeszünk, nem marad az emberi szervezetben, 
hanem visszatér a természeti környezetbe és a természetes körforgás részévé válik.

Módosítás: 15
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5. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Annak ellenére, hogy egy adott 
élelmiszer-adalékanyag az (1) bekezdés 
aa) pontjában foglalt egészségügyi 
hatással vagy annak cb) pontjában leírt 
környezeti hatással bír, illetve annak ca) 
pontjában leírtak szerint csökkenti az 
allergiában szenvedők által fogyasztható 
élelmiszerek kínálatát, a kérdéses 
adalékanyag engedélyezhető, amennyiben 
annak a (2) bekezdés szerinti, 
fogyasztóknak kínált előnyei 
jelentősebbek a felsorolt hátrányoknál.

Indokolás

Az élelmiszer-adalékanyagok és azok alkalmazása a fenti kritériumok alapján egyszerre 
járhat előnyökkel és hátrányokkal. Ezért a végső döntés meghozatala előtt a mellette és ellene 
szóló érveket össze kell vetni.

Módosítás: 16
5. cikk (3) bekezdés a) pont

a) az élelmiszer nem egy átlagos étrend 
jelentős alkotóeleme; vagy

törölve

Indokolás

Egy élelmiszer minőségének romlása soha nem járhat előnyökkel a fogyasztókra nézve, kivéve 
a b) pontban leírt esetet.

Módosítás: 17
7. cikk (2) albekezdés (új)

Ugyanakkor az élelmiszer-adalékanyag 
alkalmazása nem történhet olyan 
félrevezető módon, amiből a fogyasztó 
olyan összetevők jelenlétére 
következthetetne, amelyek a termékben 
valójában nincsenek jelen.

Indokolás

A fogyasztókat néha félrevezeti az adalékanyagok alkalmazása annak ellenére, hogy az eddig 
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hatályos jogszabályban rögzített engedélyezési feltételek egyike kifejezetten a fogyasztók 
félrevezetését tiltja. Egyes esetekben például élelmiszer-színezék használatával hitetik el a 
fogyasztókkal, hogy a termék egy bizonyos gyümölcsöt tartalmaz. E tekintetben tehát meg kell 
erősíteni a fogyasztók védelmét.

Módosítás: 18
8. cikk (2) bekezdés

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

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

Indokolás

Ez a módosítás azért szükséges, hogy hozzáigazítsa a szöveget az új komitológiai határozat 
rendelkezéseihez.

Módosítás: 19
10. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Amennyiben engedélyezik 
nanotechnológia alkalmazását, úgy e 
célra külön határértékeket kell 
megállapítani az (1) bekezdés a) pontjával 
összhangban.

Indokolás

Ma még keveset tudunk a nanotechnológia egészségügyi kockázatairól. Nem biztos, hogy egy 
élelmiszer-adalékanyag hagyományos alkalmazásánál ugyanazt a határértéket kell előírni, 
mint egy élelmiszer-adalékanyag nanorészecskéinek alkalmazásakor.

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

(2a) Amikor e bekezdésre történik 
hivatkozás, az 1999/468/EK határozat 5a. 
cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét 
kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke 
rendelkezéseire.
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Indokolás

Ez a módosítás azért szükséges, hogy hozzáigazítsa a szöveget az új komitológiai határozat 
rendelkezéseihez.

Módosítás: 21
30. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Azon élelmiszer-adalékanyagok, 
amelyeket eddig feldolgozási 
segédanyagokként soroltak be, de 
amelyeket e rendelet alapján a jövőben 
élelmiszer-adalékanyagokként kell 
felhasználni, 8 éves átmeneti időszakban 
továbbra is feldolgozási segédanyagokként 
használhatók. Az átmeneti időszak lejárta 
után használatukat e rendelettel 
összhangban jóvá kell hagyni 
engedélyezésükhöz.

Indokolás

A fogyasztók egészsége szempontjából teljesen közömbös, hogy egy anyagot feldolgozási 
segédanyagként vagy adalékként használtak fel. A döntő tényező az, hogy az anyag 
megtalálható-e a végtermékben vagy sem. Természetesen egy hosszú átmeneti időszakra van 
szükség, mielőtt e rendelettel összhangban engedélykötelessé válnak a jelenlegi meghatározás 
szerinti feldolgozási segédanyagok és adalékanyagok.

Módosítás: 22
31. cikk (2) bekezdés

(2) A Hatósággal folytatott konzultációt 
követően, az e rendelet hatálybalépését 
követő egy éven belül, a 28. cikk (2) 
bekezdésében megállapított eljárásnak 
megfelelően kidolgozzák az élelmiszer-
adalékanyagok értékelési programját. Az 
értékelési programot közzéteszik az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(2) A hatóság kockázatértékelése a 
Bizottság által az ENVI bizottság 
segítségével elvégzendő, az e rendelet 
hatálybalépése előtt jóváhagyott 
élelmiszer-adalékanyagokra irányuló 
felülvizsgálat részét képezi. A 
felülvizsgálat az e rendeletben rögzített 
engedélyezési feltételek, valamint egy 
fogyasztás- és kockázatelemzés alapján 
történik.
A Közösségben továbbra is engedélyezett 
valamennyi élelmiszer-adalékanyag 
szerepel az e rendelet II. és III. 
mellékletében található közösségi 
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listákon. Az e rendelet III. mellékletét ki 
kell egészíteni az élelmiszer-
adalékanyagokban és élelmiszeripari 
enzimekben lévő egyéb élelmiszer-
adalékanyagokkal és azok használati 
feltételeivel, az élelmiszer-adalékanyagok, 
élelmiszeripari enzimek és élelmiszer-
ízesítők közös engedélyezési eljárásáról 
szóló .../.../EK rendeletnek megfelelően. A 
megfelelő átmeneti időszak biztosítása 
érdekében a III. mellékletben foglalt 
rendelkezések, az élelmiszer-
adalékanyagok hordozóira vonatkozó 
rendelkezések kivételével, nem 
alkalmazandók [2011.01.01]-ig.
A felülvizsgálat a hatósággal folytatott 
konzultációt követően, az e rendelet 
hatálybalépését követő egy éven belül, a 
28. cikk (2) bekezdésének a) pontjában
megállapított eljárásnak megfelelően 
kidolgozott, élelmiszer-adalékanyagokra 
vonatkozó értékelési program alapján 
történik. Az értékelési programot 
közzéteszik az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában.

Indokolás

Fontos kiemelni, hogy a felülvizsgálat az új kritériumok alapján történik.  Úgyszintén fontos, 
hogy az összes engedélyezett anyag szerepeljen a közösségi listán. Az eljárást külön cikkben 
meg kell határozni.

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

(2a) A (2) bekezdésben leírt értékelési 
program lefolytatását és a hatósággal 
folytatott konzultációt követően új 
értékelési programot kell elfogadni az e 
rendelet alapján történő engedélyezés 
céljára. Ezt az új értékelési programot a 
28. cikk (2) bekezdésének a) pontjában 
foglalt eljárás szerint kell elfogadni, és azt 
közzé kell tenni az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában.
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Indokolás

A jövőben be kellene vezetni a folyamatos felülvizsgálatot. Fontos lenne ezt formálisan is 
megalapozni, ugyanakkor az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóságnak felhatalmazást adni 
arra, hogy sorolja be az élelmiszer-adalékanyagokat használatuk felülvizsgálatának 
időszerűsége szerint.

Módosítás: 24
31. cikk (2b) bekezdés (új)

(2b) A már nem aktuális élelmiszer-
adalékanyagokat és felhasználási 
módokat az engedély felülvizsgálatát 
követően el kell távolítani a 
mellékletekből.

Indokolás

Erre azért van szükség, hogy a közösségi lista naprakész és a valóságnak megfelelő 
információkat nyújtson a fogyasztóknak.

Módosítás: 25
III. melléklet

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

Az élelmiszer-adaléákanyagokban,
élelmiszeripari enzimekben és élelmiszer-
ízesítőkben használható élelmiszer-
adalékanyagok közösségi listája és 
használati feltételeik.

1. rész Hordozók az élelmiszer-
adalékanyagokban

1. rész Hordozók az élelmiszer-
adalékanyagokban, élelmiszeripari 
enzimekben és élelmiszer-ízesítőkben

2. rész Adalékanyagok az élelmiszer-
adalékanyagokban lévő hordozókon kívül

2. rész Adalékanyagok az élelmiszer-
adalékanyagokban, élelmiszeripari 
enzimekben és élelmiszer-ízesítőkben lévő 
hordozókon kívül

3. rész Adalékanyagok az élelmiszeripari 
enzimekben

Indokolás

A 16. cikkel való összhang érdekében a III. mellékletnek egyaránt ki kell térnie az élelmiszer-
adalékanyagokban, élelmiszeripari enzimekben és élelmiszer-ízesítőkben lévő engedélyezett 
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hordozókra és egyéb engedélyezett adalékanyagokra.
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INDOKOLÁS

A Bizottság azt javasolta, hogy az élelmiszer-adalékanyagok engedélyezésére vonatkozó 
döntések a jövőben a komitológiai eljárás keretében szülessenek. Az előadó csak akkor tartja 
előnyösnek ezt a megközelítést, ha az Európai Parlament által az évek során gyakran 
hangoztatott elképzelések egyértelműen megjelennek az élelmiszer-adalékanyagokról szóló új 
rendeletben és az élelmiszer-adalékanyagok, élelmiszeripari enzimek és élelmiszer-ízesítők 
közös engedélyezéséről szóló új rendeletben. Ezen elképzelések elsősorban a környezethez, a 
közegészségügyhöz és az allergiában szenvedőkhöz kapcsolódnak.

Az élelmiszer-adalékanyagokról szóló új rendeletet meg kell erősíteni az eljárások 
átláthatóságára vonatkozó követelmények, az élelmiszer-adalékanyagok engedélyeinek 
felülvizsgálata és a fogyasztókat esetlegesen félrevezető módszerek megállapítása révén is. 
Ezen túlmenően időszerű az élelmiszer-adalékanyag vagy a feldolgozási segédanyag 
fogalmának újradefiniálása, és szabályozásra szorul a nanotechnológia e területen történő 
alkalmazása is.

A környezethez, a közegészségügyhöz és az allergiában szenvedők által fogyasztható 
termékek kínálatához kapcsolódó elképzelések

A cardiffi folyamattal összhangban valamennyi uniós jogszabályba be kell építeni a 
környezetvédelmi vonatkozásokat. Ez különösen releváns ebben a jogszabályban, mivel az 
elfogyasztott élelmiszer nem marad az emberi szervezetben, hanem visszatér a természeti 
környezetbe és a természetes körforgás részévé válik. Még ha egy anyag nem is jelent 
egészségügyi kockázatot azon személynek, aki a kérdéses anyagot tartalmazó terméket 
elfogyasztja, később még előidézhet nemkívánatos környezeti vagy közegészségügyi 
következményeket, amit az engedélyezésről szóló döntés során figyelembe kell venni. Az 
antibiotikumok élelmiszerekben történő felhasználása és annak az antibiotikummal szembeni 
rezisztencia kialakulásában játszott szerepe csak egy példa arra, hogy milyen káros 
következmények jelentkezhetnek a közegészségügy tekintetében. Egy adalékanyag 
engedélyezése során a kritériumok között szerepelnie kell a nemkívánatos közegészségügyi 
vagy környezeti hatás hiányának. A környezet épségét is az irányelv egyik céljaként kell 
meghatározni.

Az allergiában szenvedők számára nagy segítség, hogy az ismert allergén anyagokat 
feltüntetik a termékcímkén, de ennél többre van szükség. Kiemelt figyelmet kell szentelni a 
veszélyeztetett csoportoknak és az allergiában szenvedőknek. Biztosítani kell, hogy a többség 
fogyaszthassa a hétköznapi üzletekben árult élelmiszereket, és ne kelljen különleges diétás 
élelmiszereket fogyasztania. Az e rendelet szerint történő engedélyezés egyik feltételéül ezért 
azt kell kikötni, hogy az anyag vagy annak felhasználása nem csökkenheti az allergiában 
szenvedők által fogyasztható élelmiszerek kínálatát.

Az előadó ennek ellenére azt javasolja, hogy ha egy adott élelmiszer-adalékanyag 
nemkívánatos egészségügyi vagy környezeti hatással bír, illetve csökkenti az allergiában 
szenvedők által fogyasztható élelmiszerek kínálatát, azért még engedélyezhető legyen, 
amennyiben a fogyasztóknak kínált előnyei egyértelműen jelentősebbek az említett 
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hátrányoknál.

Ha az 5. cikkben meghatározott kritériumok alapján léteznek egy adalékanyagnál előnyösebb 
alternatívák, és gazdaságilag ésszerű az alternatív megoldások alkalmazása, akkor a kérdéses 
adalékanyagot nem szabad engedélyezni. Előfordulhat például, hogy létezik egy eltérő 
gyártási módszer, amely nem igényli adalékanyag felhasználását, vagy léteznek olyan, már 
engedélyezett adalékanyagok, amelyek megfelelőbbek az 5. cikkben foglalt kritériumok 
szerint.

Átláthatóság és felülvizsgálat

Az adalékanyagok használatának engedélyezését folyamatos felülvizsgálat mellett kell 
folytatni. Az előadó azt javasolja, hogy valamennyi jelenlegi engedélyt felül kell vizsgálni az 
új kritériumok alapján, mielőtt azok felkerülnének a közösségi listára. Ezt követően folytatni 
kell az engedélyek folyamatos felülvizsgálatát a komitológiai eljárás keretében elfogadott 
értékelési programnak megfelelő átlátható eljárás keretei közt. Az értékelési programnak egy 
olyan elsőbbségi rendszeren kell alapulnia, amelyben az adalékanyagokat sorrendbe állítják 
alkalmazásuk felülvizsgálatának időszerűsége szerint. Ezt az elsőbbségi sorrendet egy 
értékelő program segítségével kell megállapítani, hogy minden érdekelt fél számára átlátható 
legyen. Az értékelési program azonban nem akadályozhatja a Bizottságot és/vagy az Európai
Élelmiszer-biztonsági Hatóságot abban, hogy a meghatározottnál hamarabb kezdeményezze 
bizonyos engedélyek felülvizsgálatát.

Fogyasztói megfontolások

A jelenleg hatályos jogszabályban rögzített, adalékanyagokra vonatkozó engedélyezési 
feltételek egyike kifejezetten a fogyasztók félrevezetését tiltja. A színezékeket ennek ellenére 
időnként oly módon használják, hogy azt a benyomást keltsék, hogy az élelmiszer valamilyen 
gyümölcsöt tartalmaz, jóllehet ez nem felel meg a valóságnak. E tekintetben tehát meg kell 
erősíteni a fogyasztók védelmét.

Fogyasztói megfontolások és meghatározások

A fogyasztók egészsége szempontjából teljesen közömbös, hogy egy anyagot feldolgozási 
segédanyagként vagy adalékként használtak fel. A döntő tényező az, hogy az anyag 
megtalálható-e a végtermékben vagy sem. Azonban hagyományosan eltérőek a vélemények a 
tekintetben, hogy mi a feldolgozási segédanyag és mi az adalékanyag. Ezért hosszú átmeneti 
időszakra van szükség, mielőtt e rendelettel összhangban engedélykötelessé válnak azok a 
jelenlegi meghatározás szerinti feldolgozási segédanyagok, amelyek a végtermékben is 
megtalálhatók.

Nanotechnológia

Ma még keveset tudunk a nanotechnológia egészségügyi kockázatairól. Nem biztos, hogy egy 
élelmiszer-adalékanyag hagyományos alkalmazásánál ugyanazt a határértéket kell előírni, 
mint egy élelmiszer-adalékanyag nanorészecskéinek alkalmazásakor. Ezért javasolt, hogy a 
nanorészecskék alkalmazását a közösségi listán külön szabályozzák.
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Az új komitológiai eljárás

Az új komitológiai eljárás fényében bizonyos pontokon a Bizottság javaslatainak módosítását 
javasoljuk.


