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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 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

az új élelmiszerekről és a(z) XXX/XXXX/EK rendelet módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [közös eljárás]
(COM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2007)0872),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a 
Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0027/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság 
jelentésére és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, valamint a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

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

Módosítás 1

 Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A biztonságos és egészséges 
élelmiszerek szabad mozgása a 
belső piac alapvető eleme, és 
jelentősen hozzájárul az 
állampolgárok egészségéhez és 
jólétéhez, csakúgy mint szociális és 
gazdasági érdekeihez. Az új 
élelmiszerek biztonságának 

(1) A közösségi politika végrehajtása 
során és tekintettel az Európai Közösséget 
létrehozó szerződésre, biztosítani kell az 
emberi egészség, a fogyasztók, valamint az
állat-egészségügy és a környezet magas 
szintű védelmét. Ugyanakkor mindig 
figyelembe kell venni az élelmiszerjog 
általános elveiről és követelményeiről, az 
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értékelésére és az 
engedélyezésükre vonatkozó 
nemzeti törvények, rendeletek és 
közigazgatási rendelkezések 
eltérései akadályozhatják az új 
élelmiszerek szabad mozgását, és 
e g y e n l ő t l e n  versenyfeltételek 
kialakulásához vezethetnek.

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra 
vonatkozó eljárások megállapításáról 
szóló. 2002. január 28-i 178/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi
rendeletben1 rögzített elővigyázatosság 
elvét.
_____________
1  HL L 31., 2002.2.1., 1.o.

Or. nl

Indokolás

A hangsúlyt az élelmiszerbiztonságra és a fogyasztóvédelemre kell fektetni. Ugyanakkor 
figyelembe kell venni az állat-egészségügy és a környezet védelmét. Végül az elővigyázatosság 
elve kulcsfontosságú.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közösségi politikák végrehajtása 
során biztosítani kell az emberi egészség 
magas szintű védelmét.

(2) E rendelet szavatolja az emberi 
egészség magas szintű védelmét, és védi a 
fogyasztók szociális és gazdasági érdekeit. 
Ugyanakkor az új élelmiszerek biztonsági
értékelésére és engedélyezésére vonatkozó 
nemzeti rendelkezések eltérései 
akadályozhatják ezen termékek szabad 
mozgását, és ezáltal egyenlőtlen 
versenyfeltételeket alakíthatnak ki, de 
kockáztathatják az állampolgárok 
egészségét és jólétét is. 

Or. nl

Indokolás

A hangsúlyt az élelembiztonságra és a fogyasztóvédelemre kell fektetni. A nemzeti 
jogszabályok egységesítése szükséges annak biztosítása érdekében, hogy a szabályozásban 
megmutatkozó eltérések nem érintik hátrányosan a polgárok egészségét és jólétét.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Azt is tisztázni kell, hogy az olyan 
élelmiszert is újnak kell tekinteni, amelyet 
azelőtt nem használt technológiával 
készítettek. A rendelet hatályának 
különösképpen a tenyésztés és az 
élelmiszer-előállítás során használt 
feltörekvő technológiákra kellene 
kiterjednie, melyek hatással vannak az 
élelmiszerekre, tehát ezáltal az 
élelmiszerek biztonságára is. Az új 
élelmiszer fogalmába tehát bele kellene 
tartoznia azoknak az élelmiszereknek is, 
melyek nem hagyományos módszerrel 
termesztett/tenyésztett növényekből és 
állatokból származnak, csakúgy mint az 
élelmiszerekre ható új technológiákkal − 
mint a nanotudomány és a 
nanotechnológia − előállított 
élelmiszereknek is. A hagyományos 
termesztési/tenyésztési módszerekkel 
létrehozott új növényfajtákból vagy új 
állatfajokból származó élelmiszer nem 
tekintendő új élelmiszernek.

(6) Azt is tisztázni kell, hogy az olyan 
élelmiszert is újnak kell tekinteni, amelyet 
azelőtt nem használt technológiával 
készítettek. Abban az esetben, ha egy 
élelmiszer módosítása egy olyan új 
gyártási folyamattal történik, mint a
nanotechnológia és a nanotudomány –
amely terén jelenleg még hiányosak a 
kockázatértékeléshez szükséges ismeretek
– egyértelművé kell tenni, hogy ez az 
élelmiszer csak akkor hozható 
forgalomba, ha azt egy hatályos 
kockázatértékelés során biztonságosnak 
értékelték.

Or. nl

Indokolás

A rendeletnek tisztáznia kell, hogy egy élelmiszer mikor minősül új élelmiszernek.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
6a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az állatok klónozása összeférhetetlen
a tenyésztés céljából tartott állatok 
védelméről szóló, 1998. július 20-i 
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98/58/EK tanácsi irányelv1 mellékletének 
20. pontjával. A 20. pont rögzíti, hogy nem 
alkalmazhatók természetes vagy 
mesterséges tenyésztési módszerek, 
amelyek fájdalmat vagy sérüléseket 
okoz(hat)nak az érintett állatoknak.
Ennek következtében a klónozott 
állatokból vagy utódjaiból készült 
élelmiszerek nem kerülhetnek fel a 
közösségi listára.
1 HL L 221., 1998.8.8., 23.o.

Or. nl

Indokolás

Széleskörű tudományos kutatások, a tudomány és az új technológiák etikájával foglalkozó 
európai csoport véleménye azt mutatják, hogy a klónozás komoly egészségügyi és jóléti 
problémákhoz vezethet, mind a klónozott állatok mind a pótanyáik számára. A klónozott 
magzatok gyakran nagyobbak, mint a normális magzatok; ez sok nehéz és császármetszéses
szülést eredményez. Sok klón a terhesség alatt vagy életük első heteiben az immunrendszer 
rendellenességei, keringési rendszer betegségei, lélegzési problémák vagy vesebántalmak 
következtében hal meg.

A klónozás okozta állategészségügyi és jóléti problémák arra mutatnak rá, hogy ez a folyamat 
összeférhetetlen a 98/58/EK tanácsi irányelv mellékletének 20. pontjával.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Szükség esetén végrehajtási
intézkedéseket kell elfogadni azon 
kritériumok megteremtésére, melyek 
segítségével fel lehet mérni, hogy egy 
bizonyos élelmiszert használtak-e jelentős 
mértékben emberi fogyasztásra a 
Közösségben 1997. május 15. előtt. 
Amennyiben az adott élelmiszert 1997. 
május 15. előtt kizárólag étrend-
kiegészítőként vagy étrend-kiegészítő 
részeként használták a 2002/46/EK 
irányelv értelmében, akkor az e dátum után 

(7) Végrehajtási intézkedéseket kell 
elfogadni azon kritériumok 
megteremtésére, melyek segítségével fel 
lehet mérni, hogy egy bizonyos élelmiszert 
használtak-e emberi fogyasztásra a 
Közösségben 1997. május 15. előtt. 
Amennyiben az adott élelmiszert 1997. 
május 15. előtt kizárólag étrend-
kiegészítőként vagy étrend-kiegészítő 
részeként használták a 2002/46/EK 
irányelv értelmében, akkor az e dátum után 
is forgalomba hozható ugyanezzel a 
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is forgalomba hozható ugyanezzel a 
felhasználási céllal, anélkül hogy új 
élelmiszernek minősülne. Azonban az 
étrend-kiegészítőként vagy étrend-
kiegészítő részeként történő felhasználását 
figyelmen kell hagyni annak 
megállapítása során, hogy használták-e az 
adott élelmiszert jelentős mértékben 
emberi fogyasztásra a Közösségben 1997. 
május 15. előtt. Következésképp a szóban 
forgó élelmiszer egyéb, azaz nem étrend-
kiegészítőként történő felhasználását e 
rendelettel összhangban engedélyeztetni 
kell.

felhasználási céllal, anélkül hogy új 
élelmiszernek minősülne.

Or. nl

Indokolás

A bizottsági javaslat tisztázása és egyszerűsítése.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Hogy egy élelmiszert használtak-e 
jelentős mértékben emberi fogyasztásra a 
Közösségben 1997. május 15. előtt, ezt a 
tagállamokban elérhető információ 
alapján kell megállapítani. Azokban az 
esetekben, amikor a Bizottságnak nem 
állnak rendelkezésre adatok az adott 
élelmiszer 1997. május 15. előtti emberi 
fogyasztásáról, a szükséges információ 
begyűjtésére egyszerű és átlátható eljárást 
kell létrehozni a tagállamok és valamennyi 
érintett fél bevonásával.

(13) Azokban az esetekben, amikor a nem 
állnak rendelkezésre adatok az adott 
élelmiszer 1997. május 15. előtti emberi 
fogyasztásáról, a Bizottságnak a szükséges 
információ begyűjtésére a tagállamok 
bevonásával egyszerű és átlátható 
eljárásrendszert kell kialakítania. Ez az 
eljárás legkésőbb hat hónappal e rendelet 
hatálybalépése után kerül bevezetésre.

Or. nl
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Indokolás

A bizottsági javaslat pontosítása és egyszerűsítése. Tisztázni kell, hogy e rendelet 
hatálybalépésekor milyen felelősségeket kap a Bizottság. 

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A biztonsági értékelésre és az 
engedélyezésre egy hatékony, határidőkhöz 
kötött, átlátható eljárást kell bevezetni. Az 
élelmiszerek különféle engedélyezési
eljárásainak további harmonizálása 
céljából az új élelmiszerek biztonsági 
értékelését és azok közösségi listára való 
felvételét az élelmiszer-adalékanyagok, az 
élelmiszeripari enzimek és az 
aromaanyagok egységes engedélyezési 
eljárásának létrehozásáról szóló, 
[YYYY.MM.DD]-i […/.../EK] európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben
megállapított eljárással összhangban kell 
elvégezni.

(15) A biztonsági értékelésre és az 
engedélyezésre egy hatékony, határidőkhöz 
kötött, átlátható eljárást kell bevezetni. Az 
új élelmiszerek biztonsági értékelését és 
azok közösségi listára való felvételét a az e 
rendeletben megállapított eljárással 
összhangban kell elvégezni.

Or. nl

Indokolás

Az Európai Parlament még nem hozott demokratikus döntést egy egységes engedélyezési 
eljárást illetően.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az etikai és környezetvédelmi 
szempontokat a kockázatértékelés 
részeként figyelembe kell venni az 
engedélyezési eljárás során. Ezen 
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szempontok értékelését a tudomány és az 
új technológiák etikájával foglalkozó 
európai csoport, illetve az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség végzi el.

Or. nl

Indokolás

Az egészség védelmére irányuló, a fogyasztók érdekeivel kapcsolatos, valamint az állat-
egészségügyi szempontokon kívül a kockázatértékelés során etikai és környezetvédelmi 
szempontokat is figyelembe kell venni. 

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az eljárások egyszerűsítése érdekében 
a kérelmezők számára lehetővé kell tenni, 
hogy a különböző élelmiszeripari ágazati 
jogszabályok hatálya alá tartozó 
élelmiszerekre vonatkozóan egyetlen 
kérelmet nyújtsanak be. A …/…/EK 
rendeletet [közös eljárás] ezért ennek 
megfelelően módosítani kell.

(17) Az eljárások egyszerűsítése érdekében 
a kérelmezők számára lehetővé kell tenni, 
hogy a különböző élelmiszeripari ágazati 
jogszabályok hatálya alá tartozó 
élelmiszerekre vonatkozóan egyetlen 
kérelmet nyújtsanak be. A Bizottság 
határozza meg, hogy melyik 
élelmiszeripari ágazati jogszabály hatálya 
alá tartozik a kérelem.

Or. nl

Indokolás

A gyártók számára könnyíteni kell a kérelmek benyújtási folyamatát, függetlenül attól, hogy 
melyik élelmiszeripari ágazati jogszabály hatálya alá tartozik a kérelem.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A biztonsági értékelés alapján szükség (18) A biztonsági értékelés alapján a 
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esetén a forgalomba hozatalt követő 
felügyeleti követelményeket kell bevezetni 
az emberi fogyasztásra szánt új 
élelmiszerek használatával kapcsolatban. 

forgalomba hozatalt követő felügyeleti 
követelményeket kell bevezetni az új 
élelmiszerek használatával kapcsolatban. 

Or. nl

Indokolás

A bizottsági javaslat pontosítása és egyszerűsítése. 

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Bizonyos körülmények között – hogy 
élénkítsék az agrár-élelmiszeriparhoz 
kapcsolódó kutatást és fejlesztést, és ezáltal 
az innovációt is – az új élelmiszerek 
közösségi listájára történő felvételére 
irányuló kérelem alátámasztására 
benyújtott, újonnan kidolgozott 
tudományos adatokat és a szellemi 
tulajdont képező adatokat korlátozott ideig 
nem lehet más kérelmező előnyére 
felhasználni az első kérelmező 
beleegyezése nélkül. Az egy bizonyos 
kérelmező által szolgáltatott tudományos 
adatok védelme nem akadályozhatja a 
többi kérelmezőt abban, hogy saját 
tudományos adataik alapján az adott 
élelmiszernek az új élelmiszerek közösségi 
listájára történő felvételét 
kezdeményezzék.

(20) Annak érdekében, hogy élénkítsék az 
agrár-élelmiszeriparhoz kapcsolódó 
kutatást és fejlesztést, és ezáltal az 
innovációt is – az új élelmiszerek 
közösségi listájára történő felvételére 
irányuló kérelem alátámasztására 
benyújtott, újonnan kidolgozott 
tudományos adatokat és a szellemi 
tulajdont képező adatokat bizalmasan kell 
kezelni e rendelet rendelkezései szerint. 
Ugyanakkor a Bizottságnak 
iránymutatásokat kell létrehoznia arra 
vonatkozóan, hogy milyen módon 
biztosítható a fogyasztók számára az új 
tudományos bizonyítékok és a szellemi 
tulajdont képező adatok bizalmas 
jellegével kapcsolatos eljárás 
átláthatósága.

Or. nl

Indokolás

Amennyiben szükséges, az új élelmiszerek közösségi listára való felvételére irányuló kérelem 
alátámasztására benyújtott tudományos adatok és a szellemi tulajdont képező adatok 
bizalmasan kezelhetők. 
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az új élelmiszereknek meg kell 
felelniük az élelmiszerek címkézésére, 
kiszerelésére és reklámozására vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 
2000. március 20-i 2000/13/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott általános címkézési 
követelményeknek. Bizonyos esetekben 
szükséges lehet további információkat 
feltünteni a címkén, különös tekintettel az 
élelmiszer leírására, eredetére és használati 
feltételeire. Következésképpen az új 
élelmiszerek közösségi listára történő 
felvételét bizonyos használati feltételekhez 
vagy címkézési kötelezettséghez lehet 
kötni.

(21) Az új élelmiszereknek meg kell 
felelniük az élelmiszerek címkézésére, 
kiszerelésére és reklámozására vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 
2000. március 20-i 2000/13/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott általános címkézési 
követelményeknek. Bizonyos esetekben 
szükséges lehet további információkat 
feltünteni a címkén, különös tekintettel az 
élelmiszer leírására, eredetére és használati 
feltételeire. Következésképpen az új 
élelmiszerek közösségi listára történő 
felvételét azokban az esetekben bizonyos 
használati feltételekhez vagy címkézési 
kötelezettséghez kell kötni.

Or. nl

Indokolás

Nyelvi módosítás. 

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A harmadik országokból származó 
élelmiszerek biztonsági értékelése és 
felügyelete kapcsán figyelembe kell venni 
az élelmiszerek származási helyükön 
történt, hosszú időn át tartó biztonságos 
használatát. A nem élelmiszerként történő 
vagy nem a szokásos étrendhez kapcsolódó 
felhasználás nem számít bele az 

(23) A harmadik országokból származó 
élelmiszerek biztonsági értékelése és 
felügyelete kapcsán figyelembe kell venni 
az élelmiszerek származási helyükön 
történt, hosszú időn át tartó biztonságos 
használatát. A nem élelmiszerként történő 
vagy nem a szokásos étrendhez kapcsolódó 
felhasználás nem számít bele az 
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élelmiszerek hosszú időn át tartó 
biztonságos használatába. Amennyiben a 
tagállamok és a Hatóság nem emeltek 
indoklással ellátott, tudományos 
bizonyítékkal − például az egészségre 
káros hatásokról szóló információval − 
alátámasztott kifogásokat az élelmiszer 
biztonsága ellen, az élelmiszer 
Közösségben történő forgalomba hozatala 
megengedett, feltéve, ha a forgalomba 
hozatal szándékáról értesítést küldtek.

élelmiszerek hosszú időn át tartó 
biztonságos használatába. Amennyiben a 
tagállamok és/vagy a Hatóság nem emeltek 
indoklással ellátott, tudományos 
bizonyítékkal − például az egészségre 
káros hatásokról szóló információval − 
alátámasztott kifogásokat az élelmiszer 
biztonsága ellen, az élelmiszer 
Közösségben történő forgalomba hozatala 
megengedetté válik, feltéve, ha a 
forgalomba hozatal szándékáról értesítést 
küldtek, és amennyiben nincsenek etikai 
kifogások.

Or. nl

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a tagállamok és/vagy a Hatóság visszajelzéseket adhatnak. 
Akkor is lehetnek etikai kifogások, ha egy termék biztonságos.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Szükség esetén tanácsot lehet kérni az 
1997. december 16-i bizottsági határozattal 
megalapított, a tudomány és az új 
technológiák etikájával foglalkozó európai 
csoporttól az új élelmiszerek forgalomba 
hozatala által felvetett etikai kérdések 
kapcsán. 

(24) Szükség esetén tanácsot kérnek az 
1997. december 16-i bizottsági határozattal 
megalapított, a tudomány és az új 
technológiák etikájával foglalkozó európai 
csoporttól az új élelmiszerek forgalomba 
hozatala által felvetett etikai kérdések 
kapcsán. Szükség esetén az
Eurobarométer is felhasználható az új 
élelmiszerek etikai fogadtatásáról az 
európai polgárok körében elvégzendő
közvélemény-kutatásokhoz.

Or. nl

Indokolás

Számításba kell venni, hogy egy társadalom egy új élelmiszert etikai okokból tekinthet 
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ehetetlennek.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet – az emberi egészség és a 
fogyasztóvédelem magas szintjének, 
valamint a belső piac hatékony 
működésének biztosítására – harmonizált 
szabályokat határoz meg az új 
élelmiszerek Közösségben történő 
forgalomba hozatalát illetően.

(1) E rendelet célja, hogy megalapozza az 
emberi élet és egészség, az 
állategészségügy és állatjólét, a 
környezetvédelem, valamint a fogyasztók 
érdekei magas szintű biztosítását úgy, 
hogy a belső piac hatékony működése is 
biztosított legyen.

Or. nl

Indokolás

Az emberi egészség, a környezet, az állatjólét, valamint a fogyasztók érdekeinek magas szintű 
védelme a legmagasabb prioritást élvezi.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 2 cikk – 2 bekezdés – ba pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) klónozott állatokból és utódjaikból 
származó élelmiszerek. A Bizottság a 20. 
cikkben említett hatálybalépés időpontja 
előtt jelentést tesz közzé a klónozott 
állatokra vonatkozó helyzet elbírálásáról. 
Ezt a jelentést szükség esetén jogalkotási 
javaslat kíséretében továbbküldik az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. nl

Indokolás

A klónozott állatokból és utódjaikból készített élelmiszerek forgalomba hozataláról nem 
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komitológiai eljárás keretében kell dönteni, hanem azt az együttdöntési eljárás szerint kell 
szabályozni az Európai Parlament és a Tanács egyedi rendeletével.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Adott esetben a 14. cikk (2)
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően lehet megállapítani, hogy egy 
adott típusú élelmiszer ennek a rendeletnek 
a hatálya alá tartozik-e.

(3) Adott esetben a 14. cikk (3)
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően lehet megállapítani, hogy egy 
adott típusú élelmiszer ennek a rendeletnek 
a hatálya alá tartozik-e.

Or. nl

Indokolás

Az Európai Parlament megtartja az ellenőrzési jogot arra vonatkozóan, hogy mely 
élelmiszerek tartoznak e rendelet  hatálya alá.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A következő meghatározások szintén 
alkalmazandók:

2. A következő meghatározások a 
Közösségben 1997. május 15. után 
forgalomba hozott élelmiszerekre 
vonatkoznak:

Or. nl

Indokolás

A bizottsági javaslat pontosítása és egyszerűsítése.

Adlib Express Watermark



PR\730938HU.doc 17/36 PE409.414v01-00

HU

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 3 cikk – 2 bekezdés – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) olyan élelmiszer, melyet 1997. május 15. 
előtt a Közösségben nem használtak 
jelentős mértékben emberi fogyasztásra; 
Az élelmiszer kizárólag étrend-
kiegészítőként vagy étrend-kiegészítő 
részeként történő felhasználása nem 
elegendő annak bizonyítására, hogy az 
adott élelmiszert 1997. május 15. előtt a 
Közösségben jelentős mértékben 
használták emberi fogyasztásra. 
Amennyiben viszont az adott élelmiszert e 
dátumot megelőzően kizárólag étrend-
kiegészítőként vagy étrend-kiegészítő 
részeként használták, akkor az e dátum 
után is forgalomba hozható a 
Közösségben ugyanezzel a felhasználási 
céllal, anélkül hogy új élelmiszernek 
minősülne. További kritériumokat annak 
megállapítására, hogy egy élelmiszert 
jelentős mértékben használtak-e a 
Közösségben emberi fogyasztásra 1997. 
május 15. előtt, melyek e rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeit többek között 
azok kiegészítése útján hivatottak 
módosítani, a 14. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban lehet 
elfogadni.

i) olyan élelmiszer, beleértve a mikro-
organizmus(oka)t is, amelynek a hosszú 
időn át történő biztonságos élelmiszerként 
történő használatát a Közösségen belül 
még nem állapították meg;

Or. nl

Indokolás

A hangsúlyt a 1997. május 15. után forgalomba hozott élelmiszerek biztonságos használatára
kell helyezni.
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 3 cikk – 2 bekezdés – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) olyan növényből vagy állatból előállított 
élelmiszer, melyen nem hagyományos, 
1997. május 15. előtt nem használt
termelési/tenyésztési módszert 
alkalmaztak; valamint

ii) olyan növényből vagy állatból előállított 
élelmiszer, melyen nem hagyományos 
termelési/tenyésztési módszert 
alkalmaztak, a klónozott állatokból és 
utódjaikból származó élelmiszerek 
kivételével;

Or. nl

Indokolás

A klónozott állatokból és utódjaikból készített élelmiszerek forgalomba hozataláról nem 
komitológiai eljárás keretében kell dönteni, hanem azt az együttdöntési eljárás szerint kell 
szabályozni az Európai Parlament és a Tanács egyedi rendeletével.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 2 bekezdés – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii) olyan élelmiszer, amin új, 1997. május 
15. előtt nem használt gyártási eljárást 
alkalmaztak, amely eljárás az élelmiszerek 
összetételében vagy szerkezetében olyan 
számottevő változásokat idéz elő, amelyek 
kihatnak azok tápértékére, az anyagcserére 
vagy az azokban található nem kívánatos 
anyagok mennyiségére;

iii) olyan élelmiszer, amin új gyártási 
eljárást alkalmaztak – beleértve, de nem 
kizárólag a nanotechnológiával előállított 
élelmiszereket – amely eljárás az 
élelmiszerek összetételében vagy 
szerkezetében olyan változásokat idéz elő, 
amelyek kihatnak azok tápértékére, az 
anyagcserére vagy az azokban található 
nem kívánatos anyagok mennyiségére;

Or. nl
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Indokolás

Ahhoz, hogy egy termék új élelmiszernek minősüljön, elegendő, ha az új gyártási eljárás kihat 
a tápértékére, az anyagcserére vagy az abban található nem kívánatos anyagok 
mennyiségére.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „harmadik országból származó 
hagyományos élelmiszer”: olyan 
élelmiszer, melyet az adott harmadik 
országban régóta használnak, azaz a 
szóban forgó élelmiszer legalább egy 
generáció óta az ország népességének 
széles körében a szokásos étrend részét 
képezi, és továbbra is részét fogja képezni;

b) „harmadik országból származó 
hagyományos élelmiszer”: olyan 
élelmiszer, melyet az adott harmadik 
országban régóta használnak, azaz a 
szóban forgó élelmiszer legalább 50 év óta 
az ország népességének széles körében a 
szokásos étrend részét képezi, és továbbra 
is részét fogja képezni;

Or. nl

Indokolás

A meghatározások pontosítása.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „hosszú időn át tartó biztonságos 
használat”: a szóban forgó élelmiszer 
biztonságosságát az összetételére 
vonatkozó adatok és a használatával 
kapcsolatos tapasztalat támasztják alá, 
valamint az is, hogy az adott élelmiszer az 
ország népességének széles körében 
továbbra is a szokásos étrend részét képezi.

c) „hosszú időn át tartó biztonságos 
használat”: a szóban forgó élelmiszer 
biztonságosságát az összetételére 
vonatkozó adatok és a használatával 
kapcsolatos tapasztalat támasztják alá, 
valamint az is, hogy az adott élelmiszer a
népesség széles körében továbbra is a 
szokásos étrend részét képezi.

Or. nl
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Indokolás

A meghatározások pontosítása.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 3 cikk – 2 bekezdés – ca pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) „klónozott állatok”: az aszexuális, 
mesterséges reprodukciós módszerrel 
nemzett állatok egy egyedi állat 
genetikailag egyforma vagy majdnem 
egyforma másolatának előállítása 
céljából;

Or. nl

Indokolás

A meghatározások pontosítása.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 3 cikk – 2 bekezdés – cb pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) „klónozott állatok utódai”: szexuális 
reprodukció során nemzett állatok, ahol 
legalább az egyik szülő klónozott állat;

Or. nl

Indokolás

A meghatározások pontosítása.
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 3 cikk – 2 bekezdés – cc pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) „nanotechnológiával előállított”:
termék, amely 100 nm-nél nem hosszabb, 
szélesebb vagy mélyebb szintetikus 
anyagokat tartalmaz, illetve ezekből áll 
vagy ezek segítségével állították elő.

Or. nl

Indokolás

A meghatározások pontosítása.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 4 cikk– 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság adatokat gyűjthet a 
tagállamoktól és/vagy az élelmiszeripari 
vállalkozóktól, hogy egy bizonyos 
élelmiszer 1997. május 15. előtti, emberi 
fogyasztásra szánt felhasználásának
mértékét megállapítsa.

(1) A Bizottság adatokat gyűjt a 
tagállamoktól és/vagy az élelmiszeripari 
vállalkozóktól, hogy egy bizonyos 
élelmiszer milyen mértékben tartozik e 
rendelet hatálya alá.

Or. nl

Indokolás

A bizottsági javaslat pontosítása és egyszerűsítése. Egyértelművé kell tenni, milyen 
felelősségeket kap a Bizottság e rendelet hatálybalépésekor. 
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Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 4 cikk – 2 bekezdés  1a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor a Bizottság nem rendelkezik 
információval a 1997. május 15. előtt 
emberi táplálkozásra szánt használatról, 
legkésőbb hat hónappal e rendelet 
hatálybalépése után eljárást állapít meg.

Or. nl

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kizárólag az új élelmiszerek közösségi 
listájába (a továbbiakban: közösségi lista) 
felvett új élelmiszerek forgalomba hozatala 
engedélyezett.

(1) Kizárólag az új élelmiszerek közösségi 
listájába (a továbbiakban: közösségi lista) 
felvett új élelmiszerek forgalomba hozatala 
engedélyezett. A Bizottság közzéteszi és 
frissíti a közösségi listát a Bizottság 
honlapjának egy erre szánt, nyilvánosan 
elérhető oldalán.

Or. nl

Indokolás

A fogyasztók, gyártók és más érdekeltek tájékoztatása prioritást élvez.
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 5 cikk – 1a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A klónozott állatok vagy utódjaiból 
származó élelmiszerek nem kerülnek fel a 
közösségi listára.

Or. nl

Indokolás

A klónozott állatokból és utódjaikból származó élelmiszerek forgalomba hozatalával 
kapcsolatos döntést az Európai Parlament és a Tanács külön rendeletével az együttdöntési 
eljárás keretében kell szabályozni.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 6 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a rendelkezésre álló tudományos adatok 
alapján a szokásos fogyasztási feltételek 
mellett nem veszélyeztetik a fogyasztók 
egészségét;

a) a rendelkezésre álló tudományos adatok 
alapján a szokásos fogyasztási feltételek 
mellett nem veszélyeztetik a fogyasztók és 
az állatok egészségét;

Or. nl

Indokolás

Itt az állatok egészsége is fontos.
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Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 6 cikk – ca pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség azzal kapcsolatos véleményét, 
hogy a gyártási folyamat és szokásos 
fogyasztás mennyire hat negatívan a 
környezetre, figyelembe veszik az 
értékelésnél;

Or. nl

Indokolás

Fontos, hogy a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vegyék a közösségi listára való 
felvétel feltételei között.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 6 cikk – cb pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a tudomány és az új technológiák 
etikájával foglalkozó európai csoport 
azzal kapcsolatos véleményét, hogy 
mennyire vannak etikai kifogások, 
figyelembe veszik az értékelésnél.

Or. nl

Indokolás

Fontos, hogy az etikai szempontokat is figyelembe vegyék a közösségi listára való felvétel 
feltételei között.
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Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közösségi listát a …/…/EK 
rendeletben [közös eljárás] meghatározott 
eljárással összhangban aktualizálják. 

(1) A közösségi listát az e rendeletben 
meghatározott eljárással összhangban 
aktualizálják. 

Or. nl

Indokolás

Mivel nem hoztak demokratikus döntést az egységes engedélyezési eljárásról, nem biztos, 
hogy ez az eljárás végül a legmegfelelőbb eljárás lenne az új élelmiszerekre nézve.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A(z) …/…/EK rendelet [közös eljárás] 
7. cikke (3) bekezdésétől eltérve az olyan 
új élelmiszer közösségi listába történő 
felvételéről, amely nem meríti ki a 
harmadik országból származó 
hagyományos élelmiszer fogalmát, 
azokban az alábbi esetekben, amikor a 12. 
cikk értelmében az újonnan kidolgozott 
tudományos adatok és a szellemi tulajdont 
képező adatok védelmet élveznek, az ezen 
rendelet 14. cikke (2) bekezdésében 
említett szabályozási eljárással 
összhangban döntenek.

törölve

Or. nl

Indokolás

Mivel a bizottsági javaslat 12. cikkét módosították, a bizottsági javaslat 7. cikkének (3) 
bekezdését törölni kell.
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Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 12. cikkben említett időszak lejárta 
előtt a közösségi listát nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítása által 
a(z) …/…/EK rendelet [közös eljárás] 14. 
cikke (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban úgy kell 
aktualizálni, hogy – feltéve, hogy az 
engedélyezett élelmiszer még mindig 
megfelel az ebben a rendeletben 
meghatározott feltételnek – az e cikk (3) 
bekezdésének második albekezdésében 
hivatkozott adatokra már nem térnek ki.

törölve

Or. nl

Indokolás

Mivel a bizottsági javaslat 12. cikkét módosították, a bizottsági javaslat 7. cikkének (4)
bekezdését törölni kell.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
7a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Engedélyezési eljárás

(1) A kérelmező köteles a következő 
adatokat benyújtani a Bizottságnak:
a) a kérelmező nevét, illetve címét;
b) az élelmiszer elnevezését és 
specifikációját, beleértve az alkalmazott 
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gyártási eljárást;
c) az új élelmiszer vagy élelmiszer-
összetevő fizikai és kémiai jellemzőinek 
adatait; 
d) a szokásos elkészítéssel kapcsolatos 
szennyeződési profil adatait; 
e) egy új élelmiszer-összetevő
azonosítására és tisztaságára vonatkozó 
specifikációt; 
f) a gyártási eljárás és a készítés részletes 
leírását; 
g) az elvégzett vizsgálatok másolatát, 
beleértve – ha rendelkezésre áll – a 
szakemberek által függetlenül elbírált 
vizsgálatokat, és minden más adatot, 
amely alapján bebizonyítható, hogy az 
élelmiszer megfelel a 6. cikkben 
meghatározott követelményeknek;
h) megfelelő információval és adatokkal 
alátámasztott elemzést, amelyből kiderül, 
hogy az élelmiszer jellemzői nem 
különböznek a hagyományos párjukétól, 
tekintettel az érintett jellemzők természetes 
változatainak  általánosan elfogadott 
határértékeire;
i) adott esetben azokat a feltételeket, 
amelyek mellett az élelmiszer vagy az 
azzal előállított élelmiszerkészítmény
forgalomba helyezhető, beleértve a 
használatra és a kezelésre vonatkozó
sajátos feltételeket is;
j) adott esetben egy nyomon követési 
javaslatot az élelmiszer emberi 
fogyasztásra szánt használatáról a 
forgalomba hozatalt követően; 
k) a dokumentáció összefoglalását 
szabványos formában.
(2) A Bizottság köteles a kérelmet a 
kézhezvételtől számítva 14 napon belül 
továbbítani a hatóságnak. A hatóság a 
kérelem kézhezvételétől számított kilenc 
hónapon belül elküldi véleményét a 
Bizottságnak. 
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(3) Végül a Bizottság dönt az élelmiszerek 
közösségi listára való felvételéről. A 
közösségi lista aktualizálására irányuló 
eljárást a 14. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eljárás szerint állapítják 
meg.

Or. nl

Indokolás

Mivel nem hoztak demokratikus döntést az egységes engedélyezési eljárásról, nem biztos, 
hogy ez az eljárás végül a legmegfelelőbb eljárás lenne az új élelmiszerekre nézve. A javasolt 
eljárás szorosan kapcsolódik a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és 
takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben foglalt és a fogyasztóvédelemre és a környezetvédelemre tekintettel gondosan 
kialakított eljáráshoz, valamint az új élelmiszertermékekre alkalmazott, nemrégiben 
kialakított egyedi eljáráshoz.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebben az esetben az élelmiszert nem 
hozzák forgalomba a Közösségben, és az 
5-7. cikk alkalmazandó. Az (1) 
bekezdésben említett értesítés a(z) 
…/…/EK rendelet [közös eljárás] 3. cikke 
(1) bekezdésében említett kérelemként 
tekintendő.

Ebben az esetben az élelmiszert nem 
hozzák forgalomba a Közösségben, és az 
5-7. cikk alkalmazandó.

Or. nl

Indokolás

A 7a. cikk módosítja ezt a cikket.
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Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság – a Hatósággal folytatott 
szoros együttműködésben – szükség esetén 
technikai segítségben részesíti az 
élelmiszeripari vállalkozókat, különös 
tekintettel a kis- és középvállalatokra, 
valamint rendelkezésükre bocsátja az e 
rendeletnek megfelelő kérelmek 
elkészítéséhez és benyújtásához szükséges 
eszközöket.

A Bizottság – a Hatósággal folytatott 
szoros együttműködésben – szükség esetén 
technikai segítségben részesíti az 
élelmiszeripari vállalkozókat, különös 
tekintettel a kis- és középvállalatokra, 
valamint rendelkezésükre bocsátja az e 
rendeletnek megfelelő kérelmek 
elkészítéséhez és benyújtásához szükséges 
eszközöket. Ezeket a műszaki 
iránymutatásokat és eszközöket legkésőbb 
hat hónappal e rendelet hatálybalépése 
után teszik közzé a Bizottság honlapjának 
erre a célra szánt, nyilvánosan elérhető 
oldalán.

Or. nl

Indokolás

E rendelet keretében bizottsági támogatást kell nyújtani a kis- és középvállalkozások számára
a kérelmek összeállításához és benyújtásához.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az új élelmiszerek biztonságosságának 
értékelése során a Hatóság: 

Az új élelmiszerek biztonságosságának 
értékelése során a Hatóság: 

a) szükség esetén megvizsgálja, hogy az 
élelmiszer legalább olyan biztonságos-e, 
mint egy, a Közösségben már forgalomba 
helyezett, összehasonlítható élelmiszer-
kategóriába tartozó élelmiszer, vagy mint 
az új élelmiszer által helyettesíteni hivatott 
élelmiszer;

a) szükség esetén megvizsgálja, hogy az 
élelmiszer legalább olyan biztonságos-e, 
mint egy, a Közösségben már forgalomba 
helyezett, összehasonlítható élelmiszer-
kategóriába tartozó élelmiszer, vagy mint 
az új élelmiszer által helyettesíteni hivatott 
élelmiszer;
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b) a harmadik országból származó 
hagyományos élelmiszer esetében 
figyelembe veszi az élelmiszer hosszú időn 
át tartó biztonságos használatát.

b) figyelembe veszi:

i. a harmadik országból származó 
hagyományos élelmiszer esetében az 
élelmiszer hosszú időn át tartó biztonságos 
használatát;

ii. az új élelmiszer összetételét, különösen 
az antitápanyagok és a természetesen 
előforduló mérgek szintjét;
iii. az új élelmiszer-összetevő elkészítési 
módszerét és specifikációit;
iv. az új élelmiszer allergenitási 
potenciálját;
v. az új élelmiszer 
anyagcsere/toxikokinetikai vizsgálatait;
vi. az új élelmiszer-összetevők állat-
toxicitási vizsgálatait; 
vii. az új élelmiszer-összetevők emberi 
toleranciavizsgálatait.

Or. xm

Indokolás

A hatóságnak az új élelmiszerek biztonságosságának értékelésekor olyan szempontokat is 
figyelembe kell vennie, mint az új élelmiszerek összeállítása, allergenitása és toxicitása.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
12 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Adatvédelem Bizalmas adatok

Or. nl
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Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a kérelmező úgy kívánja, és a kérelem 
mellé csatolt dokumentációban megfelelő 
és igazolható adatokat mellékel, a 
kérelmek alátámasztására szolgáló, 
újonnan kidolgozott tudományos 
bizonyítékok és szellemi tulajdont képező 
tudományos adatok az új élelmiszer 
közösségi listára történő felvételét követő 
öt éven keresztül a kérelmező beleegyezése 
nélkül nem fordíthatók más kérelem 
javára.

(1) Ha a kérelmező úgy kívánja, és a 
kérelem mellé csatolt dokumentációban 
megfelelő és igazolható adatokat mellékel,
akkor a gyártási adatok bizalmasan 
kezelhetők. Ebben az esetben 
ellenőrizhető indoklásra van szükség.

(2) A kérelmezővel folytatott egyeztetés 
után a Bizottság meghatározza, melyik 
gyártási adatok lesznek bizalmasan 
kezelve.

(3) A hatóság szakvéleményének 
kézhezvétele után a Bizottság a következő 
adatokat teszi közzé:
a) a kérelmező nevét, címét;
b) olyan leírást, amely alapján az 
élelmiszert vagy az élelmiszer-összetevőt 
azonosítani lehet;
c) az élelmiszer vagy élelmiszer-összetevő 
tervezett használatát;
d) a dokumentáció összefoglalását, kivéve 
a bizalmas részeit;
e) a teljes kérelem kézhezvételi időpontját.

Or. nl

Indokolás

Ebbe a rendeletbe kell felvenni azokat az intézkedéseket, amelyek jelenleg e rendelet 
hatálybalépésekor érvényét veszítő 1852/2001/EK rendelet részeit képezik.
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Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A(z) …/.../EK rendelet [közös eljárás] 
módosításai

törölve

A(z) …/.../EK rendelet [közös eljárás] a 
következőképpen módosul:
1. A cím helyébe a következő szöveg lép:
„Az Európai Parlament és a Tanács 
XXX/XXXX/EK rendelete 
[YYYY.MM.DD.] az élelmiszer-
adalékanyagok, az élelmiszeripari 
enzimek, az élelmiszer-aromaanyagok és 
az új élelmiszerek egységes engedélyezési 
eljárásának létrehozásáról”
2, A 1. cikk (1) bekezdése első 
albekezdésének helyébe a következő 
szöveg lép:
 „(1) Ez a rendelet megállapítja az 
élelmiszerekben és új élelmiszerekben, 
illetve azok felületén használt vagy 
felhasználásra szánt élelmiszer-
adalékanyagok, élelmiszeripari enzimek, 
élelmiszer-aromaanyagok és 
élelmiszeraromaanyag-források (a 
továbbiakban: anyagok vagy termékek) 
egységes értékelési és engedélyezési 
eljárását (a továbbiakban: egységes 
eljárás), amely hozzájárul ezen anyagok 
szabad mozgásához a Közösségben, 
továbbá az emberi egészség, valamint a 
fogyasztók érdekeinek nagyfokú 
védelméhez.”
3. Az 1. cikk (2) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(2) Az egységes eljárás meghatározza 
azon anyagok és termékek listájának 
aktualizálására vonatkozó eljárási 
szabályokat, amelyek Közösségen belüli 
forgalomba hozatala a AAA/2007/EK, a 
BBB/2007/EK, CCC/2007/EK és a 
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DDD/DDDD/EK rendelet (a 
továbbiakban: élelmiszeripari ágazati 
jogszabályok) szerint engedélyezett.”
4. Az 1. cikk (3) bekezdésében, a 2. cikk 
(1) és (2) bekezdésében, a 9. cikk 
(2) bekezdésében, a 12. cikk (1) 
bekezdésében, valamint a 13. cikkben az 
„anyag”, illetve „anyagok” kifejezés 
helyébe az „anyag vagy termék”, illetve az 
„anyagok vagy termékek” kifejezés lép.
5. A 2. cikk címe helyébe a következő 
szöveg lép:
„Az anyagok vagy termékek közösségi 
listája”
6. A 4. cikk a következő (3) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) A különböző élelmiszeripari ágazati 
jogszabályok hatálya alá tartozó 
különböző közösségi listák aktualizálására 
elegendő egyetlen, anyagra vagy termékre 
vonatkozó kérelem benyújtása, 
amennyiben e kérelem megfelel 
valamennyi élelmiszeripari ágazati 
jogszabály által előírt követelménynek.”
7. A 6. cikk (1) bekezdésének elejére a 
következő mondatot kell beilleszteni:
„Tudományosan megalapozott biztonsági 
aggályok esetén a kérelmezőtől további 
információt kérnek a kockázatértékeléssel 
kapcsolatban.”

Or. nl

Indokolás

A 7a. cikk értelmében a bizottsági javaslat 19. cikke törölve lett.
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INDOKOLÁS

A Bizottság javaslata az új élelmiszerekről szóló 258/97/EK rendeletet kívánja módosítani az 
új élelmiszerek engedélyezési és forgalomba hozatali eljárásainak egyszerűsítése és 
központosítása céljából. Ez azt jelenti, hogy új szabályozásról döntöttek. Az előadó úgy véli, 
hogy ha a szabályozásra kerül sor, teljesen egyértelműnek kell lenni, hogy mi is a szabályozás 
célja. 

Az előadó véleménye szerint az új élelmiszerekről szóló rendelet célkitűzései a következők: 
az élelmiszer-biztonság, a fogyasztóvédelem, a környezetvédelem és az állategészségügy
magas szintű védelmének elérése, miközben mindig figyelembe kell venni 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 rendeletben1 rögzített elővigyázatosság 
elvét. A többi célkitűzés másodlagos fontosságú. 

Ugyanakkor az új élelmiszerek nem veszélyeztethetik vagy téveszthetik meg a fogyasztót. 
Amennyiben egy új élelmiszer más élelmiszert helyettesít, abból a fogyasztónak nem 
származhat táplálkozási hátránya. 

A Bizottság javaslata igyekszik az új élelmiszerek meghatározását és az ahhoz kapcsolódó 
fogalommeghatározásokat pontosítani. Az előadó egyetért ezzel a célkitűzéssel, de úgy véli, 
hogy a Bizottság szemére ezekben a próbálkozásokban súlyos hiányosságokat vétett. A 
bizottsági javaslatból hiányoznak az egyértelmű meghatározások, amit az előadó úgy pótolt, 
hogy pontosította a meglévő meghatározásokat, és szükség esetén kiegészítette őket új 
meghatározásokkal. Ezekhez tartoznak többek közt a klónozott állatokból származó 
élelmiszerek és a nanotechnológiával előállított élelmiszerek meghatározásai. 

Az előadó kulcsfontosságúnak tartja, hogy a klónozott állatokból származó élelmiszereket 
kizárják az új élelmiszerekről szóló rendelet hatálya alól. Mivel még nem született 
demokratikus megegyezés arról, hogy kívánatosak-e ezek az élelmiszerek, különösen az állat-
egészségügyi és az állatjóléti szempontból, a komitológiai eljárás útján nem lehet eldönteni, 
hogy a klónozott állatokból és utódjaiból származó élelmiszerek forgalomba hozhatók-e. Ezt 
az Európai Parlament és a Tanács külön rendeletével kell szabályozni az együttdöntési eljárás 
keretében. Végül azt is számításba kell venni, hogy egy társadalom egy új élelmiszert etikai 
okokból is ehetetlennek tekinthet.

Minden, új élelmiszer engedélyezésére vonatkozó és az e rendeletben meghatározott 
követelményeknek megfelelő kérelmet a Bizottsághoz kell benyújtani, majd az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hivatalhoz (EFSA) továbbítani, amely elvégzi a biztonsági értékelést. 
Az értékeléskor továbbá etikai és környezetvédelmi szempontokat is figyelembe kell venniük. 
Ennek következtében az új technológiák etikájával foglalkozó európai csoport és az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség véleményét figyelembe veszik a biztonsági értékelés során. 
Jelenleg a Bizottság azt ígéri fogyasztóknak és az állampolgároknak, hogy gondoskodik a 

                                               
1 HL L 31., 2002.2.1., 1–24. o.
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környezetvédelmi és állatjóléti szempontokról, többek közt a klímaváltozással és az 
állatjóléttel kapcsolatos problémákat illetően, és ezért az európai politikának teljesnek és 
megfelelőnek kell lennie a jogalkotás összes érintett területén, így az új élelmiszerekről szóló 
rendelet szempontjából is. 

A Bizottság javaslata az engedélyezési rendszer hatékonyságának és átláthatóságának 
növelésére, valamint alkalmazásának javítására törekszik. Ez elősegítené a rendelet jobb 
végrehajtását, és nagyobb hatalommal és több választási lehetőséggel ruházza fel a 
fogyasztókat, mivel azok több információval rendelkezhetnek. A Bizottság ezen a téren is 
túllőtt a célon, mivel szerinte az élelmiszer-adalékanyagok egységes engedélyezési eljárása is 
az új élelmiszerekről szóló rendelet hatálya alá tartozik. Az Európai Parlament és a Tanács 
részéről még nem született demokratikus döntés egy egységes engedélyezési eljárást illetően. 
Ezért javasol az előadó egy olyan engedélyezési eljárást, amely a géntechnológiával 
módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben1 meghatározott eljáráson alapul, amelyet a 
fogyasztóvédelem és a környezetvédelem szempontjából nagy odafigyeléssel dolgoztak ki, és 
amely a legaktuálisabb egyedi eljárás az új élelmiszerek tekintetében.

A harmadik országokból származó hagyományos élelmiszerek esetében a Bizottság egy 
egyszerűbb engedélyezési eljárást javasol, amelynek keretében az élelmiszernek a származási 
helyen való biztonságos használatának időtartama alapján értékelik a biztonságot. Fontos, 
hogy ezekre a harmadik országból származó hagyományos élelmiszerekre pontosan rögzítsék, 
hogy milyen hosszú időn keresztül történő biztonságos használat szükséges ahhoz, hogy a 
termék biztonságossága garantált legyen; erre az előadó egy 50 éves időszakot javasol a 
nehezen meghatározható „egy generáció” megjelölése helyett, amit a Bizottság javasol. 

A bizottsági javaslat e rendelet hatálya alá eső kérelmek tekintetében egy ötéves időszakra 
bizonyos mértékű adatvédelmet kíván biztosítani. Ez meglepő az előadó számára, mivel a 
Bizottság az Európai Parlamentben az egységes engedélyezési eljárás megtárgyalásakor 
teljesen más érvelést alkalmazott. A Bizottság ott azt állította, hogy az adatvédelmi rendszer a 
szabályozás és az ellenőrzési rendszerek bonyolultságának, valamint az adminisztratív 
eljárások számának növeléséhez vezetne. Ezenkívül egy adatvédelmi rendszer akadályozhatná
a biztonságos és a szóban forgó jogszabály előírásainak megfelelő áru szabad mozgását, ami 
ellentétes az EK-Szerződés 95. cikke alapján elfogadott intézkedés célkitűzéseivel. 

A Bizottság jogalkotási javaslataiban előforduló következetlenségek igen elítélendőek. Az 
előadó ezért javasolja az egyes információk nyilvánosságra hozatalára és a 258/97/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet értelmében benyújtott információ védelmére vonatkozó 
részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló, 2001. szeptember 20-i 1852/2001/EK 
bizottsági rendeletben2 rögzített, a gyártási adatok megbízhatóságára irányuló rendszer 
alkalmazását.

A bizottsági javaslat célja, hogy a tagállamok szankciókat alkalmazzanak az új 
élelmiszerekről szóló rendelet megsértése esetén. Az előadó kifejezetten hangsúlyozza, hogy 
a büntetőjog minden esetben a tagállamok hatáskörébe tartozik. Igen ajánlatos, hogy a 

                                               
1 HL L 268., 2003.10.18., 1–23.o.
2 HL L 253., 2001.09.21., 17–18. o. 
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tagállamok szabad kezet kapjanak annak megítélésében, hogy egy szankció büntetőjogi, 
igazgatási vagy egyéb kategóriába tartozik-e. Amíg egy tagállam megfelelően lép fel az új 
élelmiszerekről szóló rendelet rendelkezéseinek megsértése ellen, a tagállam megfelel a 
közösségi jog szerinti kötelezettségének. 

Az előadó az adminisztratív terhek csökkentésére, az átláthatóságra, és a hatékonyságra 
irányuló összes intézkedést támogatja. Ezek viszont soha nem történhetnek az új 
élelmiszerekről szóló rendelet fő céljainak, az élelmiszer-biztonság és a fogyasztók 
védelmének rovására. 
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