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A Codex Alimentarius munkarendje  
 
 
A Codex dokumentumok kidolgozása bonyolult és hosszadalmas folyamat. Nem is 
lehet más, hiszen olyan szabályt kell alkotni, amely a világ minden térségének, 
országának ezek tudományos eredményeinek, fogyasztóinak, gyártóinak egyaránt 
elfogadható. A Codexnek ugyanis alapelve, hogy konszenzusra, vagyis minden ország 
egyetértésére törekszik szabályai megalkotásakor. Ez pedig sok tárgyalást, 
egyezkedést, új és új változatok kidolgozását, megvitatását jelenti.  
  
Az Eljárási Rendben pontosan leírt munkamenet a szakmailag illetékes 
szakbizottságtól indul ki. A szakbizottság (a dokumentum pontos nevével, a 
kidolgozás részletes indoklásával) javaslatot tesz a Végrehajtó Bizottságnak a munka 
beindítására. 
 
Az ezt követő munkalépcsők a következők: 
 

1. Első lépcsőben a Főbizottság, vagy a Végrehajtó Bizottság megvizsgálja, hogy a 
Codex kritériumoknak és prioritásoknak megfelel-e a javaslat és pozitív 
döntésben engedélyezi a munkát. 
 

2. Második lépcsőben a Szakbizottsági ülésen a feladatra jelentkező és a 
Szakbizottság által elfogadott tagország szakértői elkészítik, a dokumentum 
első tervezetét (proposed draft standard). 

 
3. Harmadik lépcsőben az első tervezetet a Titkárság minden tagországnak és az 

adott szakbizottság munkájában részt vevő megfigyelő szervezetnek 
véleményezésre megküldi. 

 
4. Negyedik lépcsőben a Szakbizottság ülésén tárgyalják meg a tervezetet. Itt 

döntenek az előző lépcsőben írásban megküldött, valamint az ülésen felvetett 
észrevételekről és a Titkárság ezzel módosítja az első tervezetet. 

 
5. Ötödik lépcsőben a Szakbizottság az első tervezetet benyújtja a 

Főbizottságnak, vagy a Végrehajtó Bizottságnak, aki (ha az megfelel a Codex 
elveknek, szabályoknak) azt tervezetté (draft standard) nyilvánítja és a további 
munkát engedélyezi. 

 
6. Hatodik lépcsőben a tervezetet a Titkárság ismét megküldeni véleményezésre 

a tagországoknak és megfigyelő szervezeteknek. Ha a tervezet témája ezt 
szükségesé teszi, akkor az érintett Codex általános Szakbizottságok (pl. jelölés, 
analitika, higiénia, stb.) véleményét is ki kell kérni. Ezzel azt biztosítják, hogy pl. 
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a tervezet jelölési szabályai összhangban legyenek az általános jelölési 
szabályokkal. 

 
7. Hetedik lépcsőben ismét a Szakbizottság ülése tárgyal az írásban megküldött, 

valamint az ülésen felmerült véleményekről, és ezzel a tervezet tárgyalását 
befejezi, azt jóváhagyásra a Főbizottságnak benyújtja. 

 
8. Nyolcadik lépcsőben a Főbizottság határoz a tervezetről. Ha elfogadja 

szabvánnyá, a dokumentum a Codex Alimentarius dokumentum rendszer 
részévé válik. 

 
Létezik az Eljárási Rend szerint gyorsított munkarend is. Ha a dokumentum elfogadása 
sürgős és az első tervezet munkái során a szövegről teljes konszenzus alakult ki, az 
ötödik lépcső (a Végrehajtó Bizottság elfogadása) után a következő lépcsők 
kihagyásával benyújtható a Főbizottságnak szabvánnyá nyilvánításra.  
 
Az Eljárási Rend lehetővé teszi, hogy a szakbizottság a dokumentum egy-egy 
problémájának megoldására szűkebb (a vitában leginkább érintett néhány 
tagállamból álló) munkacsoportot (Working Group) hozzon létre: Ezek a 
szakbizottsági ülés idején vagy azon kívül külön üléseznek (un. fizikai munkacsoport), 
illetve az ülést megelőzően elektronikusan tárgyalnak (elektronikus munkacsoport). 

 


