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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS …/2007/EK IRÁNYELVE 

(…)

a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő 

hozzáadásáról szóló 1925/2006/EK rendelet módosításáról 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

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

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően2,

  

1 HL C 325., 2006.12.30., 40. o.
2 Az Európai Parlament 2007. június 7-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették 

közzé) és a Tanács …-i határozata.
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mivel:

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 1925/2006/EK rendelete1 előírja, hogy az e rendeletre 

vonatkozó végrehajtási rendelkezések elfogadásához a Bizottságra ruházott végrehajtási 

hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 

1999/468/EK tanácsi határozatban2 megállapított szabályozási bizottsági eljárást kell 

alkalmazni.

(2) Az 1999/468/EK határozatot a 2006/512/EK határozat módosította, amely bevezette az 

ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást azon általános hatályú intézkedések 

esetében, amelyek a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alapján elfogadott 

alap-jogiaktus nem alapvető fontosságú elemeinek módosítását szolgálják, beleértve 

néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemek 

beillesztésével történő kiegészítését is.

  

1 HL L 404., 2006.12.30., 26. o.
2 HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) 

módosított határozat.
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(3) A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy módosításokat fogadjon el az 

1925/2006/EK rendelet I. és a II. mellékletéhez; állapítson meg további élelmiszereket, 

amelyekhez nem adhatók egyes vitaminok vagy ásványi anyagok; határozzon az egyéb 

anyagok engedélyezésére, tiltására vagy korlátozására vonatkozó listák létrehozásáról

és/vagy módosításáról; határozza meg azon feltételeket, amelyek mellett vitaminok és 

ásványi anyagok felhasználhatók, így például tisztasági követelmények, maximális és 

minimális mennyiségek és más, a vitaminok és ásványi anyagok élelmiszerekhez történő 

hozzáadására vonatkozó korlátozások vagy tiltások; továbbá határozza meg a fenti rendelet 

egyes rendelkezéseitől való eltéréseket. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és 

a fenti rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására, és/vagy a fenti rendelet 

új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésére irányulnak, azokat az 

1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási 

bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(4) Amennyiben kényszerítő erejű sürgősség esetén az ellenőrzéssel történő szabályozási 

bizottsági eljárásra vonatkozó rendes határidők nem tarthatók be, a Bizottság számára 

lehetőséget kell biztosítani az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (6) bekezdésében 

meghatározott sürgősségi eljárás alkalmazására a mellékletekben felsorolt egyes vitaminok 

és ásványi anyagok törlésének, valamint egyes egyéb anyagoknak az 1925/2006/EK 

rendelet III. mellékletébe való felvételének, illetve módosításának az elfogadásához.

(5) Ezért az 1925/2006/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
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1. cikk

Az 1925/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett listák módosításai – a Hatóság véleményére

figyelemmel – a 14. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási 

bizottsági eljárással összhangban fogadhatók el..

Kényszerítő erejű sürgősség esetén a Bizottság a 14. cikk (4) bekezdésében említett 

sürgősségi eljárást alkalmazhatja annak érdekében, hogy az e cikk (1) bekezdésében 

említett listákról töröljön egy adott vitamint vagy ásványi anyagot.

A Bizottság e módosításokat megelőzően konzultációt folytat az érdekelt felekkel, 

különösen az élelmiszeripari vállalkozókkal és a fogyasztói csoportokkal.”.

2. A 4. cikk második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A 14. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 

eljárással összhangban fogadhatók el azon további élelmiszereket vagy 

élelmiszercsoportokat meghatározó intézkedések, amelyekhez tápanyag-összetételi 

értékükre és tudományos bizonyítékokra figyelemmel nem adhatók bizonyos vitaminok és 

ásványi anyagok, és amelyek az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek 

módosítására irányulnak.”.
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3. Az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A II. mellékletben felsorolt vitamin- és ásványianyag-vegyületekre vonatkozó, és az e 

rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló

tisztasági kritériumokat meghatározó intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett 

ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni, kivéve 

ha azokat e cikk (2) bekezdése szerint alkalmazni kell.”.

4. A 6. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Amennyiben egy élelmiszerhez bármilyen célból vitamint vagy ásványi 

anyagot adnak, az értékesítésre kész élelmiszerben a vitaminok vagy ásványi 

anyagok mennyisége nem haladhat maximális mennyiségeket. Ezen mennyiségeket 

meghatározó olyan intézkedéseket, amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú 

elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, a 14. cikk (3) 

bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással 

összhangban kell megállapítani. A Bizottság ennek érdekében 2009. január 19-ig 

intézkedés-tervezetet terjeszthet elő a maximális mennyiségekről. A koncentrált vagy 

dehidratált termékek esetében a meghatározandó maximális mennyiség a gyártó 

előírásai szerint fogyasztásra elkészített élelmiszer vitamin vagy ásványianyag 

tartalma.”.
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b) A (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Egyes vitaminoknak vagy ásványi anyagoknak valamely élelmiszerhez vagy 

élelmiszercsoporthoz történő hozzáadását korlátozó vagy megtiltó, és az e rendelet 

nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló 

bármely feltételt a 14. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 

szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”;

c) A (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(6) Valamely vitamin vagy ásványi anyag élelmiszerekhez történő 

hozzáadásának eredményeképpen az adott élelmiszernek legalább is jelentős 

mennyiségben kell tartalmaznia az említett vitamint vagy ásványi anyagot, 

amennyiben ez a mennyiség a 90/496/EGK irányelv mellékletével összhangban 

meghatározásra került. A fent említett jelentős mennyiségektől eltérő minimális 

mennyiségek – beleértve bármilyen alacsonyabb mennyiségeket is – megállapítására 

és az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő 

módosítására irányuló intézkedéseket egyes meghatározott élelmiszerek vagy 

élelmiszercsoportok esetében az e rendelet 14. cikk (3) bekezdésében említett 

ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell 

megállapítani.”.
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5. A 7. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Azon élelmiszerek címkézése, kiszerelése és reklámozása, amelyekhez 

vitaminokat és ásványi anyagokat adtak hozzá, nem tartalmazhat olyan kijelentést 

vagy utalást, amely szerint a kiegyensúlyozott és változatos étrend nem nyújthat 

megfelelő mennyiségű tápanyagot. A 14. cikk (3) bekezdésében említett 

ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban egyes 

tápanyagokra vonatkozóan adott esetben rendelkezni lehet az e rendelet nem 

alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló

eltérésről”.

6. A 8. cikk a következőképpen módosul:

a) A (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A saját kezdeményezésre vagy a tagállamok által nyújtott tájékoztatás alapján 

a Bizottság, – minden esetben a rendelkezésre álló információk Hatóság általi 

értékelését követően –, és a 14. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 

szabályozási bizottsági eljárással összhangban, az e rendelet nem alapvető 

fontosságú elemeinek módosítása céljából határozhat az anyagnak vagy 

összetevőnek szükség esetén a III. mellékletbe történő felvételéről. Így különösen:

a) ha megállapították az egészségre gyakorolt káros hatást, az adott anyagot 

és/vagy az azt tartalmazó összetevőt:

i. a III. melléklet A. részébe kell helyezni, és élelmiszerekhez való 

hozzáadását, vagy az azok előállítása során történő felhasználását meg 

kell tiltani; vagy
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ii. a III. melléklet B. részébe kell helyezni, és élelmiszerekhez való 

hozzáadása vagy az azok előállítása során történő felhasználása kizárólag 

az abban meghatározott feltételek mellett megengedhető;

b) amennyiben az egészségkárosító hatások fennállásának lehetőségét 

megállapítják, de tudományos szempontból a helyzet megítélése bizonytalan, 

az anyagot a III. melléklet C. részébe kell helyezni.

Kényszerítő erejű sürgősség esetén a Bizottság a 14. cikk (4) bekezdésében említett 

sürgősségi eljárást alkalmazhatja annak érdekében, hogy az anyagot vagy összetevőt 

a III. melléklet A. vagy B. részébe felvegye.”;

b) Az (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5) Egy anyagnak a III. melléklet C. részébe való felvételét követő négy éven 

belül, a 14. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási 

bizottsági eljárással összhangban, és a Hatóság e cikk (4) bekezdésében foglaltak 

szerint értékelésre benyújtott bármely dokumentumról kialakított véleményének 

figyelembevételével az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására 

irányuló határozatot kell hozni, arról, hogy az adott, a III. melléklet C. részének 

listájára felvett anyag általános használatát engedélyezzék vagy adott esetben az 

anyagot a III. melléklet A. vagy B. részébe áttegyék.

Kényszerítő erejű sürgősség esetén a Bizottság a 14. cikk (4) bekezdésében említett 

sürgősségi eljárást alkalmazhatja annak érdekében, hogy az anyagot vagy összetevőt 

a III. melléklet A. vagy B. részébe felvegye.”.
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(7) Az 14. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. cikk

A bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet 58. cikkének (1) bekezdésével létrehozott 

Élelmiszerlánc és Állategészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét 

kell alkalmazni, tekintettel az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő 

három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének 

(1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett határozat 8. 

cikkének rendelkezéseire.

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének 

(1), (2) és (6) bekezdését valamint 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett

határozat 8. cikkének rendelkezéseire.”.
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2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép 

hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök


