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FELJEGYZÉS AZ „I/A” NAPIRENDI PONTHOZ 
Küldi: a Főtitkárság 
Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács 
Biz. jav. sz.: 5984/12 DENLEG 9 AGRI 68 + ADD 1 
Tárgy: A BIZOTTSÁG .../.../EU RENDELETE (XXX) a nem a betegségek kockázatának 

csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel 
kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének 
megállapításáról 
– Döntés arról, hogy a Tanács nem ellenzi a rendelet elfogadását 

 
 
 
1. Az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról 

szóló, 2006. december 20- i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1 13. 

cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a Bizottságnak az ellenőrzéssel történő szabályozási 

bizottsági eljárás szerint kell elfogadnia az engedélyezett állítások közösségi listáját és az 

állítások alkalmazására vonatkozó valamennyi szükséges feltételt. 

 

2. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást a Bizottságra ruházott végrehajtási 

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

1999/468/EK tanácsi határozat 2 5a. cikke szabályozza. 

 

                                                 
1 HL L 404., 2006.12.30., 9. o. 
2 HL L 184., 1999.7.17., 23. o. (magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 124. o.).  
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3. A Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési 

mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16- i 

182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3 12. cikkének második bekezdése 

értelmében az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének joghatásai fennmaradnak az e cikkre 

hivatkozó, meglévő alap-jogiaktusok alkalmazásában. 

 

4. A fent említett intézkedések elfogadása előtt, az 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikkének 

(2) bekezdésével összhangban, a Bizottság 2011. december 5-én konzultált az Élelmiszerlánc- 

és Állategészségügyi Állandó Bizottsággal, amely egyhangúlag a fenti rendelettervezet 

mellett szavazott. 

 

5. Következésképpen a Bizottság 2012. január 27-én az 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikke 

(3) bekezdése a) pontjának megfelelően benyújtotta a Tanácsnak a fenti rendelettervezetet.  

 

6. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás értelmében a Tanács – minősített 

többséggel eljárva – ellenezheti a bizottsági rendelettervezetnek a Bizottság általi elfogadását 

azon az alapon, hogy a Bizottság által előterjesztett tervezett intézkedések: 

− túllépik az alap-jogiaktusban meghatározott végrehajtási hatásköröket, vagy 

− nem egyeztethetők össze az alap-jogiaktus céljával vagy tartalmával, vagy 

– nem tartják tiszteletben a szubszidiaritás, illetve az arányosság elvét.  

 

7. A delegációk 2012. február 6-án felkérést kaptak, hogy 2012. február 20-ig jelezzék, ha 

ellenzik a rendelettervezetet. 

 

A belga delegáció jelezte tartózkodási szándékát. A dán delegáció jelezte, hogy az alábbiak 

miatt ellenezni kívánja a rendelet elfogadását: 

 

Az egészségre vonatkozó állítások listája nem egyeztethető össze az alap-jogiaktus céljával 

vagy tartalmával. 

 

 

                                                 
3 HL L 55., 2011.2.28., 13. o. 
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Dániának az a véleménye, hogy a javasolt listában több olyan, egészségre vonatkozó állítás is 

szerepel, amely nem egyeztethető össze az 1924/2006/EK rendelet céljával és alapelveivel. A 

listában szereplő állítások közül néhány nem veszi figyelembe a közérthetőség elvét (lásd a 

rendelet 5. cikkének (2) bekezdését), így ezek az állítások félreérthetők vagy félrevezetők 

lehetnek. Ezen túlmenően a listában több olyan állítás is szerepel, amely biztonsági 

kockázatot jelenthet. 

 

A rendelettervezet elfogadását ugyanakkor nem ellenezte minősített többség.  

 

8. Az Állandó Képviselők Bizottsága ezért felkérést kap, hogy ajánlja a Tanácsnak, hogy 

„A” napirendi pontként erősítse meg, hogy nem ellenzi a tárgyban szereplő 

rendelettervezetet. A Bizottság az 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikke (3) bekezdésének 

d) pontjában megállapított eljárásnak megfelelően elfogadhatja a rendeletet, amennyiben az 

ellen az Európai Parlament a benyújtástól számított három hónapon belül nem emel kifogást.  

 

 

__________________ 
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