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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

*** 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 módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. 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 Tanács közös álláspontjáról az élelmiszerekben és azok felületén használható 
aromákról és egyes, aroma 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 javaslat tekintetében
(16677/2007 – C6-0000/2008 – 2006/0147(COD))
(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (16677/2007 – C6-0000/2008),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatával 
(COM(2006)0427) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
második olvasatra adott ajánlására (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

A Tanács közös álláspontja – módosító jogi aktus
7 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(7) Az aromák és az 
aromatulajdonságokkal rendelkező 
élelmiszer-összetevők csak akkor 
használhatók, ha megfelelnek az e 
rendeletben megállapított kritériumoknak. 
Használatuknak biztonságosnak kell 
lennie, ezért bizonyos aromákat 
kockázatértékelésnek kell alávetni az 
élelmiszerben való engedélyezés előtt. 
Használatuk nem vezetheti félre a 
fogyasztót, ezért az élelmiszerben való 

(7) Az aromák és az 
aromatulajdonságokkal rendelkező 
élelmiszer-összetevők csak akkor 
használhatók, ha megfelelnek az e 
rendeletben megállapított kritériumoknak. 
Használatuknak biztonságosnak kell 
lennie, ezért bizonyos aromákat 
kockázatértékelésnek kell alávetni az 
élelmiszerben való engedélyezés előtt.
Amennyiben lehetséges, figyelmet kell 
fordítani arra, hogy az érzékeny csoportok 

                                               
1 Elfogadott szövegek 10.7.2007, P6_TA(2007)0323.
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jelenlétüket mindig megfelelő címkézéssel 
kell jelezni. A fogyasztó félrevezetésének 
körébe tartoznak többek között, de nem 
kizárólagosan a felhasznált összetevők 
jellegét, frissességét és minőségét, a termék 
vagy a gyártási folyamat természetes 
voltát, illetve a termék tápértékét érintő 
kérdések. Az aromák jóváhagyása során 
figyelembe kell venni egyéb, az adott 
kérdést tekintve releváns tényezőket is, 
beleértve a társadalmi, gazdasági, 
tradicionális, etikai és környezeti 
tényezőket, valamint az ellenőrzések 
kivitelezhetőségét.

számára – beleértve a gyermekek 
ízpreferenciáinak kialakulását –
okozhatnak-e káros következményeket 
vagy sem. Használatuk nem vezetheti félre 
a fogyasztót, ezért az élelmiszerben való 
jelenlétüket mindig megfelelő címkézéssel 
kell jelezni. A fogyasztó félrevezetésének 
körébe tartoznak többek között, de nem 
kizárólagosan a felhasznált összetevők 
jellegét, frissességét és minőségét, a termék 
vagy a gyártási folyamat természetes 
voltát, illetve a termék tápértékét érintő 
kérdések. Az aromák jóváhagyása során 
figyelembe kell venni egyéb, az adott 
kérdést tekintve releváns tényezőket is, 
beleértve a társadalmi, gazdasági, 
tradicionális, etikai és környezeti 
tényezőket, valamint az ellenőrzések 
kivitelezhetőségét.

Or. en

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott és a Tanács által törölt 1. módosítás első 
része. A gyermekek ízpreferenciái kialakulásnak idevétele mutatja, hogy a Parlament 
elővigyázatosságra int az élelmiszerízesítők használatát illetően.

Módosítás 2

A Tanács közös álláspontja – módosító jogi aktus
8 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(8) 1999 óta az élelmiszerügyi tudományos 
bizottság, majd az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a 
továbbiakban: a Hatóság), amelyet az 
élelmiszerjog általános elveiről és 
követelményeiről, az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra 
vonatkozó eljárások megállapításáról 
szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 

(8) 1999 óta az élelmiszerügyi tudományos 
bizottság, majd az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a 
továbbiakban: a Hatóság), amelyet az 
élelmiszerjog általános elveiről és 
követelményeiről, az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra 
vonatkozó eljárások megállapításáról 
szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
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hozott létre egy sor olyan anyagról 
mondott véleményt, amely természetes 
tartalomként fordul elő az aromák és az 
ízesítő tulajdonságokkal rendelkező 
élelmiszer-összetevők alapanyagaiban, és 
amely az Európa Tanács aromaanyagokkal 
foglalkozó szakértői bizottsága szerint 
toxikológiai aggályokat vet fel. Azokat az 
anyagokat, amelyek toxikológiai veszélyét 
az élelmiszerügyi tudományos bizottság 
megerősítette, nemkívánatos, önmagukban 
élelmiszerhez nem adható anyagnak kell 
minősíteni.

hozott létre egy sor olyan anyagról 
mondott véleményt, amely természetes 
tartalomként fordul elő az aromák és az 
ízesítő tulajdonságokkal rendelkező 
élelmiszer-összetevők alapanyagaiban, és 
amely az Európa Tanács aromaanyagokkal 
foglalkozó szakértői bizottsága szerint 
toxikológiai aggályokat vet fel. Azokat az 
anyagokat, amelyek toxikológiai veszélyét 
az élelmiszerügyi tudományos bizottság 
megerősítette, nemkívánatos anyagnak kell 
minősíteni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a természetes tartalomként előforduló nemkívánatos anyagokat illető 
parlamenti álláspont egy részét képezi, amely a továbbiakban a 3., 4., 13. és 23. 
módosításokban kerül kifejtésre.

Módosítás 3

A Tanács közös álláspontja – módosító jogi aktus
9 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(9) Növényekben való természetes 
előfordulásuk következtében a 
nemkívánatos anyagok jelen lehetnek az 
aromakészítményekben és az ízesítő 
tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-
összetevőkben is. A növényeket 
hagyományosan használják élelmiszerként 
vagy élelmiszer-összetevőként. A
nemkívánatos anyagok emberi beviteléhez 
leginkább hozzájáruló élelmiszerekben
meg kell állapítani az ilyen anyagok 
megfelelő maximális szintjét, figyelembe 
véve az emberi egészség védelmének 
szükségességét és az anyagok 
elkerülhetetlen jelenlétét a hagyományos 
élelmiszerekben.

(9) Növényekben való természetes 
előfordulásuk következtében a 
nemkívánatos anyagok jelen lehetnek az 
aromakészítményekben és az ízesítő 
tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-
összetevőkben is. A növényeket 
hagyományosan használják élelmiszerként 
vagy élelmiszer-összetevőként.
Amennyiben az összetett élelmiszerekben 
természetesen előforduló, egyes
nemkívánatos anyagok tudományosan 
indokolt aggályt vetnek fel a fogyasztók 
egészsége tekintetében, a Bizottság – a 
Hatóság véleményének kikérését követően 
– maximális mértékeket állapíthat meg.
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Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy a preambulumbekezdés összhangban legyen a bizonyos, az összetett 
élelmiszerekben természetesen előforduló, nemkívánatos anyagok maximális mértékét illető 
parlamenti véleménnyel.

Módosítás 4

A Tanács közös álláspontja – módosító jogi aktus
10 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(10) Az egyes természetes tartalomként 
előforduló nemkívánatos anyagok 
maximális szintjének azokra az 
élelmiszerekre vagy 
élelmiszerkategóriákra kell 
korlátozódniuk, amelyek a leginkább 
hozzájárulnak azok étkezési beviteléhez. 
Ez lehetővé tenné a tagállamok számára, 
hogy a takarmány- és élelmiszerjog, 
valamint az állat-egészségügyi és az állatok 
kíméletére vonatkozó szabályok 
követelményeinek történő megfelelés 
ellenőrzésének biztosítása céljából 
végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 
2004. április 29-i 882/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet értelmében 
kockázatalapú ellenőrzéseket szervezzenek. 
Az élelmiszergyártók mindazonáltal az 
ízesítő tulajdonságokkal rendelkező 
élelmiszer-összetevők és/vagy aromák 
minden élelmiszer előállításához történő 
felhasználásánál kötelesek figyelembe 
venni ezen anyagok jelenlétét annak 
biztosítása érdekében, hogy nem 
biztonságos élelmiszer ne kerüljön 
forgalomba.

(10) Amennyiben az összetett 
élelmiszerekben természetesen előforduló,
egyes nemkívánatos anyagok kockázatot 
jelentenek a fogyasztók egészsége 
tekintetében, és a hatóság véleménye 
alapján maximális mértékek kerülnek 
megállapításra, a tagállamoknak a 
takarmány- és élelmiszerjog, valamint az 
állat-egészségügyi és az állatok kíméletére 
vonatkozó szabályok követelményeinek 
történő megfelelés ellenőrzésének 
biztosítása céljából végrehajtott hatósági 
ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 
882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet értelmében kockázatalapú 
ellenőrzéseket kell szervezniük. Az 
élelmiszergyártók az ízesítő 
tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-
összetevők és/vagy aromák minden 
élelmiszer előállításához történő 
felhasználásánál kötelesek figyelembe 
venni ezen anyagok jelenlétét annak 
biztosítása érdekében, hogy nem 
biztonságos élelmiszer ne kerüljön 
forgalomba.

Or. en
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Indokolás

Ez a preambulumbekezdés új. Az előadó javaslatának célja az, hogy a preambulumbekezdés 
összhangban legyen a bizonyos, az összetett élelmiszerekben természetesen előforduló, 
nemkívánatos anyagok maximális mértékét illető parlamenti véleménnyel (és különösen az 5. 
cikk (2) bekezdését módosító 13. módosítással és a III. melléklet B. részét módosító 23. 
módosítással). 

Módosítás 5

A Tanács közös álláspontja – módosító jogi aktus
13 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(13) A harmonizáció biztosítása érdekében 
az aromák és alapanyagok 
kockázatértékelését és jóváhagyását az 
élelmiszer-adalékanyagokra,
élelmiszerenzimekre és élelmiszer-
aromákra vonatkozó közös engedélyezési 
eljárás létrehozásáról szóló, …-i …/EK 
rendeletben megállapított eljárásnak 
megfelelően kell elvégezni.

(13) A harmonizáció biztosítása érdekében 
az aromák és alapanyagok 
kockázatértékelését és jóváhagyását az
elővigyázatosság elvének, és az élelmiszer-
adalékanyagokra, élelmiszerenzimekre és 
élelmiszer-aromákra vonatkozó közös 
engedélyezési eljárás létrehozásáról szóló, 
…-i …/EK rendeletben megállapított 
eljárásnak megfelelően kell elvégezni

Or. en

Indokolás

Az első olvasatban elfogadott 2. módosítás, melynek célja, hogy az elővigyázatosság elvét az 
aromaanyagok kockázatértékelésének középpontjába állítsa.

Módosítás 6

A Tanács közös álláspontja – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

Ez a rendelet az élelmiszerekben és azok 
felületén használható aromákra és egyes, 
ízesítő tulajdonságokkal rendelkező 
élelmiszer-összetevőkre vonatkozó 
szabályokat állapít meg a belső piac 
hatékony működésének és az emberi 

(1) Ez a rendelet az élelmiszerekben és 
azok felületén használható aromákra és 
egyes, ízesítő tulajdonságokkal rendelkező 
élelmiszer-összetevőkre vonatkozó 
szabályokat állapít meg a belső piac 
hatékony működésének és az emberi 
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egészség magas szintű védelmének, 
valamint a fogyasztói érdekvédelem 
biztosítása céljából, beleértve az 
élelmiszer-kereskedelem tisztességes 
gyakorlatának érvényesítését, figyelembe 
véve adott esetben a környezet védelmét.

egészség magas szintű védelmének, 
valamint a fogyasztói érdekvédelem 
biztosítása céljából, beleértve az 
élelmiszer-kereskedelem tisztességes 
gyakorlatának érvényesítését, figyelembe 
véve adott esetben a környezet védelmét.

Or. en

Indokolás

A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.

Módosítás 7

A Tanács közös álláspontja – módosító jogi aktus
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(c) nem összetett élelmiszerek és a fűszer-
és/vagy fűszernövény-keverékek, 
teakeverékek és gyümölcs- illetve 
gyógynövénytea keverékek, amennyiben 
nem élelmiszer-összetevőként használják 
őket.

c) nem összetett élelmiszerek és a fűszer-
és/vagy fűszernövény-keverékek, 
teakeverékek és gyümölcs- illetve 
gyógynövénytea keverékek.

Or. en

Indokolás

Az átfogalmazott 45. módosítás, amelyet a Parlament az első olvasatban fogadott el azzal a 
céllal, hogy az egyértelműség kedvéért a nem összetett élelmiszerekre példát hozzon. A 
Parlament javasolja a c) pont utolsó részének törlését, mivel szerinte az felesleges.

Módosítás 8

A Tanács közös álláspontja – módosító jogi aktus
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2a) Szükség esetén a 21. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
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történő szabályozási bizottsági eljárással 
dönthető el, hogy egy bizonyos anyag, 
anyagkeverék vagy élelmiszertípus e 
rendelet hatálya alá tartozik-e. 

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás (11) azért szükséges, hogy hozzáigazítsa a szöveget az új komitológiai eljárás 
rendelkezéseihez.

Módosítás 9

A Tanács közös álláspontja – módosító jogi aktus
3 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(k) „megfelelő fizikai eljárás”: olyan 
fizikai eljárás, amely nem módosítja 
szándékosan az aroma alkotóelemeinek 
kémiai jellegét, és nem foglalja magában 
többek között oxigéngyök, ózon, szervetlen 
katalizátorok, fémes katalizátorok, 
fémorganikus reagensek és/vagy UV-
sugárzás használatát.

k) „megfelelő fizikai eljárás”: olyan fizikai 
eljárás, amely a II. mellékletben található 
hagyományos élelmiszer-feldolgozási 
eljárások felsorolásának sérelme nélkül
nem módosítja szándékosan az aroma 
alkotóelemeinek kémiai jellegét, és nem 
foglalja magában többek között 
oxigéngyök, ózon, szervetlen katalizátorok, 
fémes katalizátorok, fémorganikus 
reagensek és/vagy UV-sugárzás 
használatát.

Or. en

Indokolás

Ezt a 15. módosítást a Parlament az első olvasatban fogadta el. A hagyományos élelmiszer-
feldolgozási eljárások tekintetbe vételét célozza, de a Tanács nem fogadta el.
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Módosítás 10

A Tanács közös álláspontja – módosító jogi aktus
4 cikk – a pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(a) a rendelkezésre álló tudományos 
bizonyítékok alapján nem járnak biztonsági 
kockázattal a fogyasztó egészségére nézve, 
és

a) a rendelkezésre álló tudományos 
bizonyítékok és az elővigyázatosság elve
alapján nem járnak biztonsági kockázattal a 
fogyasztó egészségére nézve, és

Or. en

Indokolás

Az első olvasatban elfogadott 17. módosítás. Az élelmiszer-adalékanyagokról szóló jelenlegi 
jogszabályokhoz hasonlóan, az élelmiszerízesítésre vonatkozó engedélyezési eljárásban 
központi követelménynek kell lennie a fogyasztó számára nyújtott egyértelmű előnynek. 

Módosítás 11

A Tanács közös álláspontja – módosító jogi aktus
4 cikk – b a pont (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

ba) használatuk a fogyasztó számára 
előnyös és hasznos, és;

Or. en

Indokolás

Az első olvasatban elfogadott 19. módosítás célja, hogy egyensúlyt teremtsen az élelmiszerek 
ízesítéséből származó előnyök és hátrányok között. 
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Módosítás 12

A Tanács közös álláspontja – módosító jogi aktus
4 cikk – b b pont (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

bb) technológiai szempontból szükséges és 
indokolt.

Or. en

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott 20. módosítás az ízesítési eljárás 
engedélyezésére vonatkozó parlamenti álláspontot tükrözi. A 11. és a 12. módosítás is az 
élelmiszerízesítés ésszerű használatára int.

Módosítás 13

A Tanács közös álláspontja – módosító jogi aktus
6 cikk – 2 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

2. Az 1576/89/EK rendelet sérelme nélkül 
egyes, az aromákban és az ízesítő 
tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-
összetevőkben természetes tartalomként
előforduló anyagok a III. melléklet B. 
részében felsorolt összetett 
élelmiszerekben és azok felületén nem 
haladhatják meg a maximális szintet az 
aromaanyagok és az ízesítő 
tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-
összetevők használatának eredményeként.
Az anyagok III. mellékletben 
megállapított maximális szintje – ettől 
eltérő rendelkezés hiányában – a 
forgalomba kerülő élelmiszerekre 
vonatkozik. Ettől az elvtől eltérve, az 
eredeti állapotukba visszaállítandó 
szárított vagy koncentrált élelmiszerekre a 
címkén szereplő utasításoknak 
megfelelően elkészített élelmiszerekre 
vonatkozó maximális értékek 
vonatkoznak, figyelembe véve a minimális 

(2) Amennyiben tudományosan indokolt 
aggály vetődik fel a tekintetben, hogy az
aromaanyagokban és az ízesítő 
tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-
összetevőkben természetesen előforduló 
anyagok az összetett élelmiszerekben 
biztonsági szempontból aggályosak 
lehetnek a fogyasztó egészségére nézve, a 
Bizottság – saját kezdeményezésére, vagy 
a tagállamok által nyújtott információk 
alapján és a hatóság véleményének 
kikérését követően – maximális mértéket 
állapíthat meg a III. melléklet B. részében
felsorolandó anyagok vonatkozásában.
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hígítási tényezőt.

Or. en

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott 21. módosítás. A rendelet hatálya ízesítő 
tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkre való kiterjesztésének célja az, hogy 
elősegítsék az aromaanyagokban és az ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-
összetevőkben természetesen előforduló anyagok ellenőrzését. Amennyiben tudományosan 
indokolt aggály vetődik fel a tekintetben, hogy az összetett élelmiszerekben előforduló 
anyagok biztonsági szempontból aggályosak lehetnek a fogyasztó egészségére nézve, a 
Hatóság véleményét követően maximális mértéket kell megállapítani a III. melléklet B. 
részében.

Módosítás 14

A Tanács közös álláspontja – módosító jogi aktus
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2a) A (2) bekezdéstől eltérve, a maximális 
szintek nem alkalmazandók olyan 
összetett élelmiszerek esetében, amelyek 
nem tartalmaznak hozzáadott 
aromaanyagokat, és az ízesítő 
tulajdonságokkal rendelkező valamennyi 
hozzáadott élelmiszer-összetevő friss, 
szárított vagy fagyasztott fűszer, vagy 
fűszernövény.

Or. en

Indokolás

Ezt a 46. módosítást a Parlament az első olvasatban fogadta el. Nincs bizonyíték arra 
vonatkozóan, hogy a fűszernövénynek ugyanaz az aggályos toxikológiai hatása van, mint egy 
abban lévő egyedi összetevőnek. Az ilyen összetevőkre vonatkozó maximális mértékek 
meghatározása a fűszerkivonatok megnövekedett használatához vezethet, és a Parlament kétli, 
hogy ez fokozott fogyasztóvédelmet biztosítana.
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Módosítás 15

A Tanács közös álláspontja – módosító jogi aktus
15 – cikk – 1 bekezdés – e pont – ii alpont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(ii) a termékben lévő összes egyéb anyag
vagy alapanyag neve, és adott esetben 
azok E-száma;

ii. a termékben lévő összes egyéb anyag 
neve, valamint adott esetben azok E-száma
és a „GMO-kból készült” jelzés;

Or. en

Indokolás

A 27. módosítást a Parlament elfogadta. A címkézésre vonatkozó rendelkezéseket 
egyértelművé kell tenni a GMO-kból származó enzimek tekintetében. Ez összhangban van a 
géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló az 1829/2003/EK 
rendelet címkézésre vonatkozó rendelkezéseire irányadó, „utolsó élő szervezet” fogalmával.

Módosítás16

A Tanács közös álláspontja – módosító jogi aktus
19 cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

1. Az aromaanyag-előállítója vagy -
felhasználója, vagy az ilyen előállító vagy 
felhasználó képviselője a Bizottság 
kérésére tájékoztatást ad a Közösségben az 
élelmiszerekhez adott aromaanyagok 12 
hónapos időszakra vonatkozó 
mennyiségéről, valamint a Közösségen
belül meghatározott élelmiszer-
kategóriákban történő használatuk
szintjéről. Ezeket az információkat a 
Bizottság a tagállamok számára 
hozzáférhetővé teszi.

(1) Az aromaanyag-előállítója vagy -
felhasználója, vagy az ilyen előállító vagy 
felhasználó képviselője a Bizottság 
kérésére tájékoztatást ad a Közösségben az 
élelmiszerekhez adott aromaanyagok 12 
hónapos időszakra vonatkozó 
mennyiségéről. Az ezzel összefüggésben 
nyújtott információkat bizalmas adatként 
kell kezelni. A meghatározott 
kategóriákban történő Közösségen belüli
használatuk szintjére vonatkozó
információkat a Bizottság a tagállamok 
számára hozzáférhetővé teszi.

Or. en

Indokolás

Az előadó a Parlament által elfogadott és a Tanács által törölt 31. módosítás egy 
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átszerkesztett részét nyújta itt be. 

Módosítás 17

A Tanács közös álláspontja – módosító jogi aktus
19 cikk – 3 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

3. Az aromák és/vagy alapanyagaik 
előállítói vagy felhasználói haladéktalanul 
tájékoztatják a Bizottságot minden olyan új 
tudományos vagy műszaki információról, 
amely érintheti az aroma és/vagy az 
alapanyagok biztonsági értékelését.

(3) Az aromák és/vagy alapanyagaik 
előállítói vagy felhasználói haladéktalanul 
tájékoztatják a Bizottságot az általuk 
ismert és hozzáférhető minden olyan új 
tudományos vagy műszaki információról, 
amely érintheti az aroma biztonsági 
értékelését.

Or. en

Indokolás

Az első olvasatban elfogadott 31. módosítás egy része.

Módosítás 18

A Tanács közös álláspontja – módosító jogi aktus
20 cikk – 2 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

2. A Hatósággal való konzultációt 
követően a 21. cikk (2) bekezdésében 
említett szabályozási bizottsági eljárásnak 
megfelelően … -ig kidolgozzák a
közösségi listán és a III. mellékletben 
szereplő aromák fogyasztásával és 
használatával kapcsolatos információk 
tagállamok által történő gyűjtésének közös 
módszertanát.

(2) A Hatósággal való konzultációt 
követően a 21. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárásnak megfelelően … -ig 
kidolgozzák a közösségi listán és a III. 
mellékletben szereplő aromák 
fogyasztásával és használatával 
kapcsolatos információk tagállamok által 
történő gyűjtésének közös módszertanát.

Or. en

Indokolás

 Ez a Parlament által az első olvasatban elfogadott 32. módosítás azért szükséges, hogy 
hozzáigazítsa a szöveget az új komitológiai eljárás rendelkezéseihez.
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Módosítás 19

A Tanács közös álláspontja – módosító jogi aktus
29. cikk
2000/13/EK irányelv
III melléklet – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

»füstaroma (füstaromák)«, ha az aroma-
összetevő a .../…/EK rendelet 3. cikke (2) 
bekezdésének f) pontjában meghatározott
aromákat tartalmaz, és füstös ízt kölcsönöz 
az élelmiszernek.

– „füstaroma (füstaromák)” vagy a 
füstaroma (füstaromák) pontosabb 
megnevezése, illetve leírása, ha az
aromaanyag-összetevő a .../…/EK rendelet 
3. cikke (2) bekezdésének f) pontjában 
meghatározott aromaanyagokat tartalmaz, 
és füstös ízt kölcsönöz az élelmiszernek.

Or. en

Indokolás

Ez a Parlament által az első olvasatban elfogadott 37. 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.

Módosítás 20

A Tanács közös álláspontja – módosító jogi aktus
29 cikk
2000/13/EK irányelv
III melléklet – 2 a bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2a) Az 1829/2003/EK rendelet hatálya 
alá tartozó alapanyagból előállított 
aromaanyagok tekintetében a „GMO-kból 
készült” jelzést fel kell tüntetni a címkén.

Az 1829/2003/EK rendelet hatálya alá 
tartozó valamely szervezettel előállított 
aromaanyagok tekintetében nincs különös 
címkézési követelmény.
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Or. en

Indokolás

Ezt a 38. módosítást a Parlament az első olvasatban fogadta el, és itt meg kell ismételni.

Módosítás 21

A Tanács közös álláspontja – módosító jogi aktus
30 cikk – 2 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

Ezt a rendeletet …-tól* kell alkalmazni. Ezt a rendeletet …-tól* kell alkalmazni. A 
10. cikket azonban a közösségi lista 
hatálybalépésétől számított 18. hónaptól 
kezdődően kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Ezt a 44. módosítást a Parlament az első olvasatban fogadta el.

Módosítás 22

A Tanács közös álláspontja – módosító jogi aktus
30 cikk – 3 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

A 10., 26. és 27. cikket a közösségi lista 
alkalmazásának időpontjától kell 
alkalmazni.

A 26. és 27. cikket a közösségi lista 
alkalmazásának időpontjától kell
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Ezt a 44. módosítást a Parlament az első olvasatban fogadta el.
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Módosítás 23

A Tanács közös álláspontja – módosító jogi aktus
III melléklet – B rész

A Tanács közös álláspontja

B. rész: Az aromákban és az ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkben 
természetes tartalomként jelen lévő bizonyos anyagok maximális értéke bizonyos 
fogyasztásra kész összetett élelmiszerekben, amelyekhez aromákat és/vagy ízesítő 
tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőket adtak.

Ezeket a maximális értékeket nem kell alkalmazni azokra az egyazon helyszínen elkészített 
és elfogyasztott összetett élelmiszerekre, amelyek ízesítő tulajdonságokkal rendelkező 
élelmiszer-összetevőként hozzáadott aromákat nem, hanem kizárólag fűszernövényeket és 
fűszereket tartalmaznak.

Az anyag neve Összetett élelmiszer, amelyben az anyag 
jelenléte korlátozott 

Maximális szint 
mg/kg

Béta-azaron Alkoholtartalmú italok 1,0
1-allil-4-metoxi-
benzol
esztragol

Tejtermékek
Feldolgozott gyümölcsök, zöldségek 
(beleértve a gombákat, gyökereket, gumókat 
és hüvelyeseket), diófélék és magvak
Halból készült termékek
Alkoholmentes italok

50
50

50
10

Ciánhidrogén Nugát, marcipán, ezek helyettesítői vagy 
hasonló termékek
Csonthéjasgyümölcs-konzervek
Alkoholtartalmú italok

50

5
35

Mentofurán Mentát/borsmentát tartalmazó édesség, 
kivéve a lehelet frissítésére szolgáló 
kisméretű édességeket
A lehelet frissítésére szolgáló kisméretű 
édesség
Rágógumi
Mentát/borsmentát tartalmazó 
alkoholtartalmú italok 

500

3000
1000
200

4-allil-1,2-dimetoxi-
benzol, 
metil-eugenol

Tejtermékek
Húskészítmények és hústermékek, beleértve 
a baromfit és a vadhúst is
Halkészítmények és halból készült termékek
Levesek és mártások
Azonnal fogyasztható sós ételek
Alkoholmentes italok

20
15

10
60
20
1

Pulegon Mentát/borsmentát tartalmazó édesség, 
kivéve a lehelet frissítésére szolgáló 

250
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kisméretű édességeket
A lehelet frissítésére szolgáló kisméretű 
édesség 
Rágógumi
Mentát/borsmentát tartalmazó 
alkoholmentes italok
Mentát/borsmentát tartalmazó 
alkoholtartalmú italok

2000
350
20

100

Kvasszin Alkoholmentes italok
Pékáru
Alkoholtartalmú italok 

0,5
1
1.5

1-allil-3,4-metilén-
dioxi-benzol, szafrol

Húskészítmények és hústermékek, beleértve 
a baromfit és a vadhúst is
Halkészítmények és halból készült termékek
Levesek és mártások
Alkoholmentes italok

15

15
25
1

Teukrin A Keserű ízű szeszes italok vagy bitter1

Keserű ízű likőr
Egyéb alkoholtartalmú italok

5
5
2

Tujon (alfa és béta) Alkoholtartalmú italok, az ürömfajokból 
előállítottak kivételével
Ürömfajokból előállított alkoholtartalmú 
italok
Ürömfajokból előállított alkoholmentes 
italok

10

35
0,5

Kumarin Hagyományos és/vagy szezonális pékáruk, 
amelyeknek címkéjén szerepel a fahéj
Reggelizőpelyhek, a müzlit is ideértve
Finom pékáruk, azon hagyományos és/vagy 
szezonális pékáruk kivételével, amelyeknek 
címkéjén szerepel a fahéjra történő 
hivatkozás
Desszertek

50 

20 
15 

5 

A Parlament módosításai

B. rész: Az aromákban és az ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkben 
természetes tartalomként jelen lévő bizonyos anyagok maximális értéke bizonyos 
fogyasztásra kész összetett élelmiszerekben, amelyekhez aromákat és/vagy ízesítő 
tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőket adtak.

Az anyag neve Összetett élelmiszer, amelyben az anyag Felső határértékek

                                               
1 Az 1576/89/EK rendelet 1. cikk (4) bekezdése p) pontja szerint.
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jelenléte korlátozott [mg/kg]
▐

Or. en

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott, az 5. cikk (2) bekezdéséhez kapcsolódó 
módosítás a listát üresen hagyja abban az esetben, ha az egyes természetesen előforduló, 
nemkívánatos anyagok potenciális káros hatásait a Hatóság nem értékeli. Hasonló megoldást 
alkalmaz a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő 
hozzáadásáról szóló 1925/2006/EK rendelet 8. cikke és III. melléklete is. 
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INDOKOLÁS

Az eredeti javaslathoz képest a tanácsi közös álláspont újrarendezte a cikkeket és a 
fejezetcímeket, és az átláthatóság érdekében egyértelműsített néhány pontot. Ezenközben 
figyelembe vette a Parlament módosításait, de a Parlament által az első olvasatban alapvető 
fontosságúnak tartott módosítások közül néhány mégsem került be a Tanács változatába. A 
belső piac megerősítéséhez nem elegendő a termelők közötti tisztességes verseny biztosítása, 
a fogyasztók érdekeit is figyelembe kell venni, és ezek közül kiemelkedő szerepe van annak 
az igénynek, hogy az élelmiszerek a lehető legtermészetesebbek legyenek. 

A Parlament tehát kiáll azok mellett az első olvasatban beterjesztett módosítások mellett, 
amelyek véleménye szerint a tudományos-technológiai fejlődés tükrében a rendelet 
kiegyensúlyozottságát és gyakorlati megvalósítását biztosítják. 

A toxikológiai szempontból veszélytelen ízesítők nem feltétlenül hasznosak is a fogyasztók 
számára. A Parlament elsősorban a választás jogára kívánja felhívni a figyelmet. Az aromák 
engedélyezésére vonatkozó eljárásban a technológiai indokoltság az uniós stratégiákhoz –
úgymint a kóros elhízás elleni küzdelemhez – kötődik, mivel a túlzottan erős aromák 
hozzáadása az előregyártott élelmiszer rossz minőségének leplezésére is szolgálhat. A Tanács 
és a Parlament álláspontja az élelmiszerekben és azok felületén használható egyes, aroma-
tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőket és ezeknek a III. mellékletben felsorolt 
maximumértékeit illetően különbözik.

Az élelmiszerügyi tudományos bizottság és az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) 
megerősítették azt a feltételezést, hogy a fűszerekben és fűszernövényekben természetesen 
előforduló, az alkenil-benzol csoportba tartozó szafrol, esztragol és metil-eugenol 
genotoxikus, karcinogén vegyületek. Rákkeltő hatásukat állatkísérleteken keresztül – bár 
viszonylag magas dózis adagolásával – bizonyították. Sem az élelmiszerügyi tudományos 
bizottság, sem az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság nem kapott megbízást arra, hogy 
ezeknek a nemkívánatos anyagoknak a fűszerekben és fűszernövényekben végbemenő 
esetleges interakcióival kapcsolatban kutatásokat végezzen. Elképzelhető, hogy az 
élelmiszerekben végbemenő átalakulásuk nem azonos az elkülönített vizsgálatok során 
mérhető átalakulással. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az alkenil-benzolt tartalmazó 
élelmiszerek sokkal kisebb adagban tartalmazzák a vegyületet, mint az állatkísérletek során 
használt minták. 

A Parlament tudomásul veszi a Tanács álláspontját, mely szerint a III. melléklet 
maximumértékei a 88/388/EK irányelvben már szerepelnek, azonban úgy véli, hogy ez már 
önmagában is azt jelzi, hogy a fűszerek és fűszernövények használatának korlátozása az 
előregyártott élelmiszerekben (még mindig) nem indokolt. Az elmúlt 20 évben a tagállamok 
nem követték figyelemmel, hogy a maximumértékek milyen hatást fejtettek ki, és nem 
folytattak kutatásokat e téren. 

A Parlament ezért nem érzi bizonyítottnak azt, hogy azok az előregyártott élelmiszerek, 
amelyekben természetes módon előfordul a III. mellékletben felsorolt összetevők bármelyike, 
ugyanolyan mérgező hatásúak lennének, mint az elkülönítetten tesztelt természetes 
összetevők. Ezt az álláspontját a komplex élelmiszermátrixok által jelentett alkenil-benzol 
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kitettséget figyelembe vevő, a közelmúltban folytatott toxikológiai tanulmányok alapján 
alakította ki.  Az élelmiszereknek vagy élelmiszerkombinációknak az egyes összetevőkre 
kifejtett mátrixhatása ismert tény. Ezeket az élelmiszer egyes részeivel létrejövő kémiai 
reakciók, vagy a hatást gyengítő, illetve felerősítő egyéb összetevők okozzák A feltételezés 
az, hogy a hatások esetről esetre változnak, és ezért egyesével kell vizsgálni őket. 

A Parlament azt javasolja, hogy a bizonyítás kényszere forduljon meg ebben az esetben. A 
fűszer- és fűszernövény-termelőknek az a kötelezettsége, hogy a feltételezett ártalmasságot 
minden egyes termék esetében cáfolják meg, nem tartható. Logikusabb lenne az eljárást 
megfordítani. Ahol tudományosan igazolt gyanú áll fenn arra nézve, hogy az élelmiszerben 
előforduló bizonyos anyagok ártalmasak az egészségre, a maximális megengedett értékeket 
fel lehetne sorolni a III. mellékletben, az EFSA idevonatkozó ajánlása alapján.  

A Parlament azt is figyelembe vette, hogy a fűszernövényekben található hatóanyagok 
évszakról évszakra változnak. Az évszakonkénti változás miatt a kísérletek annyiba 
kerülnének, hogy az valószínűleg meghaladná a fűszernövény vagy fűszerkeverék piaci 
értékét, ezért az előregyártott élelmiszerek előállítói valószínűleg úgy döntenének, hogy a 
fűszernövényeket aromákkal helyettesítik. Az európai fogyasztók nem ezt akarják. 
Álláspontja kialakításakor a Parlament azt is figyelembe vette, hogy a rendelet nem korlátozza 
a fűszerek és fűszernövények használatát, mint olyat, és hogy a közös álláspontban a Tanács 
is eltörölte a III. melléklet szerinti, az azonos helyszínen készített élelmiszerekhez adott 
anyagokra vonatkozó maximális értékeket. A Parlament úgy véli, hogy ugyanennél az oknál 
fogva – azaz az így előállított élelmiszerekben esetlegesen előforduló ártalmas anyagok 
elhanyagolható mennyisége miatt – az előregyártott élelmiszerekre általában is alkalmazni 
lehetne ezt a rendelkezést. 
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