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P6_TA(2007)0322 

Élelmiszerenzimek ***I 

Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása az élelmiszer-ipari 

enzimekről, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, 

a 2000/13/EK irányelv és a 2001/112/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai 

parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0425 – C6–0257/2006 

– 2006/0144(COD)) 

 

(Együttdöntési eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett 

javaslatára (COM(2006)0425)1, 

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 37. és 95. 

cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez 

(C6-0257/2006), 

– tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 51. és 35. cikkére, 

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 

jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A6–

0177/2007), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában; 

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 

módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni; 

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

                                                 
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. 
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P6_TC1-COD(2006)0144 
 

 

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2007. július 10-én került 

elfogadásra az élelmiszeripari enzimekről, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, a 

258/97/EK rendelet, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK irányelv és a 

2001/112/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló .../2008/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet elfogadására tekintettel 

(EGT vonatkozású szöveg) 

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 véleményére2, 

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően3, 

mivel: 

(1) A biztonságos és egészséges élelmiszerek szabad mozgása lényeges eleme a belső 

piacnak és jelentős mértékben hozzájárul az állampolgárok egészségéhez és 

jólétéhez, valamint szociális és gazdasági érdekeikhez. 

(2) A Közösség politikájának érvényesítése során gondoskodni kell az emberi élet és 

egészség magas szintű védelméről. 

(3) Az élelmiszer-adalékanyagokként használtaktól eltérő enzimek jelenleg vagy nem 

képezik szabályozás tárgyát, vagy a tagállamok jogszabályai szerint technológiai 

segédanyagokként szabályozzák őket. Az élelmiszer-ipari enzimek értékelésére és 

engedélyezésére vonatkozó nemzeti törvények, rendeletek és közigazgatási 

rendelkezések eltérései akadályozzák az enzimek szabad mozgását és megteremtik 

az egyenlőtlen, igazságtalan verseny kialakulásának feltételeit. Emiatt olyan 

közösségi szabályokat kell elfogadni, amelyek összehangolják az enzimek 

élelmiszerekben való használatára vonatkozó nemzeti rendelkezéseket. 

(4) E rendeletnek csak azokra az enzimekre kell kiterjednie, amelyeket azért adnak az 

élelmiszerekhez, hogy azok technológiai funkciót töltsenek be az élelmiszerek 

gyártása, feldolgozása, elkészítése, kezelése, csomagolása, szállítása vagy tárolása 

során, ideértve a technológiai segédanyagként használt enzimeket is („élelmiszer-

ipari enzimek”). E rendelet hatályának tehát nem kell kiterjednie az olyan enzimekre, 

amelyeket nem technológiai funkció betöltésére adnak az élelmiszerekhez, hanem 

emberi fogyasztásra szántak (mint például a táplálkozási célú vagy emésztést segítő 

enzimek). Nem kell élelmiszer-ipari enzimeknek tekinteni a mikroorganizmusok 

által termelt, hagyományosan az élelmiszergyártásban (mint például sajt és bor) 

használt olyan kultúrákat, amelyek enzimeket tartalmazhatnak, de amelyeket nem 

                                                 
2 HL C 168., 2007.7.20., 34. o. 
3  Az Európai Parlament 2007. július 10-i álláspontja. 
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kimondottan azok előállítására használnak. 

(5) E rendelet hatályából ki kell zárni azokat az élelmiszeripari enzimeket, amelyeket 

kizárólag az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, …-i európai parlamenti és tanácsi 

rendelet4 hatályába tartozó élelmiszer-adalékanyagok gyártásában, azokat az 

aromaanyagokat, amelyeket az aromaanyagokról és az élelmiszerekben vagy az 

élelmiszereken használandó ízesítő tulajdonsággal bíró egyes élelmiszer-

összetevőkről szóló, …-i európai parlamenti és tanácsi rendelet5 hatályába tartozó 

aromaanyagok gyártásában, valamint azokat az új élelmiszereket, amelyek az új 

élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről szóló, 1997. január 27-i 

258/97/EK6 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályába tartozó új élelmiszerek 

gyártásában használnak, mivel ezen élelmiszerek biztonságát már értékelték és 

szabályozták. E rendelet hatálya alá tartoznak azonban akkor, ha ezeket az 

élelmiszeripari enzimeket élelmiszeripari enzimként használják az élelmiszerekben. 

Ezért a 258/97/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell. 

(6) Az élelmiszer-ipari enzimeket csak akkor lehet jóváhagyni és használni, ha teljesítik 

az ebben a rendeletben meghatározott kritériumokat. Az élelmiszer-ipari enzimeknek 

a használat során biztonságosnak kell lenniük, használatukat technológiai 

szükséglettel kell indokolni és használatuknak a fogyasztók javát kell szolgálnia. A 

fogyasztók félrevezetése többek között a felhasznált összetevők jellegével, 

frissességével és minőségével, a készítmény vagy az előállítási folyamat 

természetességével vagy a termék tápértékével kapcsolatos kérdésekre vonatkozik. 

(7) Néhány élelmiszeripari enzim megengedett egyes engedélyezett borászati 

eljárásoknál és kezeléseknél, valamint meghatározott alkalmazási területeken, mint 

például a gyümölcslevek és egyes hasonló termékek, valamint egyes emberi 

fogyasztásra szánt tejfehérjék. Ezeket az élelmiszeripari enzimeket e rendelettel, 

valamint az idevágó közösségi jogszabályokban megállapított egyedi 

rendelkezésekkel összhangban kell használni. Emiatt az előzőekkel összhangban 

módosítani kell az emberi fogyasztásra szánt gyümölcslevekről és egyes hasonló 

termékekről szóló, 2001. december 20-i 2001/112/EK7 tanácsi irányelvet, az emberi 

fogyasztásra szánt egyes tejfehérjékre (kazeinekre és kazeinátokra) vonatkozó 

tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1983. július 25-i 83/417/EGK8 tanácsi 

irányelvet, valamint a borpiac közös szervezéséről szóló 1999. május 17-i 

1493/1999/EK9 tanácsi rendeletet. 

(8) A Közösségben engedélyezett élelmiszer-ipari enzimeket olyan közösségi listán kell 

feltüntetni, amely világosan ismerteti az enzimeket, meghatározza a használati 

feltételeket és olyan részletes leírásokkal szolgál, amelyek kiterjednek különösen az 

enzimek eredetére és a tisztasági kritériumokra. Amennyiben egy élelmiszer-ipari 

enzimet a géntechnológiával módosított szervezetek nyomonkövethetőségéről és 

címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított 

                                                 
4  HL L... 
5  HL L... 
6 HL L 43., 1997.2.14., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 

2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet. 
7 HL L 10., 2002.1.12., 58. o. 
8 HL L 237., 1983.8.26., 25. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 

2003.5.16., 36. o.) módosított irányelv. 
9 HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 

2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet. 
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élelmiszer- és takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről, valamint a 2001/18/EK 

irányelv módosításáról szóló, 2003. szeptember 22-i 1830/2003/EK10 európai 

parlamenti és tanácsi rendelet értelmében géntechnológiával módosított szervezetből 

(GMO) ▐ vagy azáltal állítottak elő, akkor a GMO-hoz az említett rendelet szerint 

hozzárendelt egyedi azonosítót szintén fel kell tüntetni a részletes leírásokban. 

(9) A harmonizációt illetően az élelmiszer-ipari enzimek kockázati értékelését és azok 

közösségi listára való felvételét az elővigyázatosság elvével, illetve az élelmiszer-

adalékanyagok, az élelmiszer-ipari enzimek és az élelmiszer-aromaanyagok 

egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló, […]-i […/.../EK] európai 

parlamenti és tanácsi rendeletben11 megállapított eljárással összhangban kell 

elvégezni. 

(10) 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 rendeletnek12 megfelelően az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal (a 

továbbiakban: a hatóság) kell konzultálni az olyan kérdésekben, amelyek várhatóan 

hátrányos hatást gyakorolnak a közegészségre.  

(11) A géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. 

szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet13 hatálya alá 

tartozó szervezetből származó élelmiszer-ipari enzimeket ezen említett 

(1829/2003/EK) rendelettel összhangban kell engedélyezni, a jelen rendelet szerinti 

engedélyezést megelőzően vagy azzal párhuzamosan.  

(12) A részletes leírásokra összpontosító értékelésre kell benyújtani a hatóságnak azokat 

az élelmiszeripari enzimeket, amelyeket az e rendelet szerinti közösségi listára már 

felvettek, és olyan termelési módszerekkel vagy alapanyagokból állítanak elő, 

amelyek jelentősen különböznek a hatóság kockázatértékelésébe bevontaktól, vagy 

eltérnek az e rendelet szerinti engedélyezések és részletes leírások által felöleltektől. 

A jelentősen különböző termelési módszerek vagy alapanyagok jelenthetnek olyan 

termelési módszer változtatásokat, amelyek érinthetik a növényekből való kivonástól 

kezdve a mikroorganizmusokat használó erjesztéssel történő előállítást, vagy 

jelenthetik az eredeti mikroorganizmus genetikai módosítását. 

(13) Mivel számos élelmiszeripari enzim már a Közösség piacán van, rendelkezésben kell 

biztosítani, hogy az élelmiszeripari enzimek közösségi listájára való áttérés 

zökkenőmentesen történjen és hogy az ne zavarja meg az élelmiszeripari enzimek 

meglévő piacát. A kérelmezőknek elegendő időt kell biztosítani ahhoz, hogy 

rendelkezésre bocsássák az ezen termékek kockázati értékeléséhez szükséges 

információkat. Emiatt [az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszeripari enzimek és 

az élelmiszer-aromanyagok egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról] szóló 

[…/.../EK] rendelet 9. cikkének (1) bekezdésével összhangban megállapítandó 

végrehajtási intézkedések alkalmazásának napját követően egy kezdeti, két év hosszú 

időszakot kell engedélyezni, hogy a kérelmezőknek elegendő idejük legyen az olyan 

                                                 
10 HL L 268., 2003.10.18., 24. o. 
11 HL L ... 
12 HL L 31., 2002.2.1., 1. o. A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 

2006.4.8., 3. o.) módosított rendelet. 
13 HL L 268., 2003.10.18., 1. o. Az 1981/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 368., 

2006.12.23., 99. o.) módosított rendelet. 
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meglévő enzimekre vonatkozó információk benyújtására, amelyek felkerülhetnek az 

e rendelet szerint felállítandó listára. A kezdeti kétéves időszak során lehetőséget kell 

adni arra is, hogy kérelmeket nyújtsanak be új enzimek engedélyezésére. A 

Hatóságnak haladéktalanul értékelnie kell az összes olyan élelmiszeripari enzim-

kérelmet, amelyekre nézve ebben az időszakban elegendő információt nyújtottak be. 

(14) Azért, hogy valamennyi kérelmező számára igazságos és egyenlő feltételeket 

biztosítsanak, a közösségi lista felállítására egy lépésben kerül sor. Ezt a listát azt 

követően kell meghatározni, hogy elvégezték az összes olyan élelmiszeripari enzim 

kockázati értékelését, amelyekre nézve a kezdeti kétéves időszakban elegendő 

információt nyújtottak be. A hatóság véleményét azonban a tudományos értékelés 

befejeződését követően a lehető leghamarabb közzé kell tenni. 

(15) A kezdeti kétéves időszakban várhatóan jelentős számú kérelmet nyújtanak majd be. 

A kockázatértékelések elvégzése és a közösségi lista felállítása emiatt hosszú 

időszakot igényelhet. Azért, hogy a kezdeti kétéves időszak után biztosítani lehessen 

az új élelmiszeripari enzimek piacához való egyenlő hozzáférést, átmeneti időszakról 

kell rendelkezni, amelynek során az élelmiszeripari enzimeket és az élelmiszeripari 

enzimeket használó élelmiszereket a közösségi lista felállításáig a tagállamok 

hatályos nemzeti szabályaival összhangban forgalomba lehet hozni és fel lehet 

használni. 

(16) A színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 

1995. február 20-i 95/2/EK14 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint 

élelmiszer-adalékanyagként engedélyezett az E 1103 Invertáz és az E 1105 Lizozim 

élelmiszeripari enzim, és a használatukat szabályozó feltételeket a 95/2/EK 

irányelvből a közösségi listára kell átvezetni akkor, amikor azt e rendelet szerint 

összeállítják. Az 1493/1999/EK rendelet15 ezen kívül a borpiac közös szervezéséről 

szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásának egyes részletes szabályai 

megállapításáról, valamint a borászati eljárások és kezelések közösségi kódexének 

létrehozásáról szóló, 2000. július 24-i 1622/2000/EK bizottsági rendeletben 

megállapított feltételek mellett engedélyezi az ureáz, a béta-glükanáz és a lizozim 

borban való használatát. Ezek az anyagok élelmiszeripari enzimek és e rendelet 

hatálya alá kell tartozniuk. Borban való használatukra vonatkozóan ezért az 

1493/1999/EK rendelettel és az 1622/2000/EK rendelettel összhangban ezeket is fel 

kell venni a közösségi listára annak összeállításakor.  

(17) Az élelmiszeripari enzimekre továbbra is vonatkoznak az 1829/2003/EK rendeletben 

illetve az 1830/2003/EK rendeletben előírt általános címkézési kötelezettségek. Ezen 

kívül egyedi címkézési rendelkezéseket kell megállapítani ebben a rendeletben 

azokra az élelmiszeripari enzimekre nézve, amelyeket élelmiszeripari enzimként 

értékesítettek a gyártónak vagy a fogyasztónak.  

(18) Az élelmiszerek 178/2002/EK rendelet szerinti meghatározásába az élelmiszeripari 

enzimek is beletartoznak, emiatt az élelmiszerekben való alkalmazásukkor az 

élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami 

jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti 

                                                 
14 HL L 61., 1995.3.18., 1. o. A legutóbb a 2006/52/EK irányelvvel (HL L 204., 

2006.7.26., 10. o.) módosított irányelv. 
15 HL L 194., 2000.7.31., 1. o. A legutóbb az 556/2007/EK rendelettel (HL L 132., 

2007.5.24., 3. o.) módosított rendelet. 
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és tanácsi irányelvvel16 összhangban összetevőkként kell őket feltüntetni az 

élelmiszerek címkézésén. Az élelmiszeripari enzimeket az élelmiszerekben betöltött 

technológiai funkciójuk szerint kell megjelölni, az élelmiszeripari enzim pontos 

megnevezésének feltüntetése mellett. A címkézési rendelkezésektől való eltérésről 

kell rendelkezni azonban azokban az esetekben, amikor az enzimet technológiai 

segédanyagként használják, vagy az enzim csak egy vagy több élelmiszer-összetevő 

felhasználásának eredményeként van jelen az élelmiszerben és nem fejt ki 

technológiai funkciót a végtermékben. A 2000/13/EK irányelvet ezért módosítani 

kell.  

(19) Az élelmiszer-ipari enzimeket folyamatos megfigyelés alatt kell tartani, és amikor 

csak szükséges, a felhasználást szabályozó változó feltételek és az új tudományos 

ismeretek figyelembevételével azokat újra kell értékelni. Legalább 10 évente 

azonban új tudományos értékelést és osztályozást kell végezni. 

(20) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket ║ a Bizottságra ruházott 

végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 

1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal17 összhangban kell elfogadni. 

(21) A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy megállapítsa hogy egy 

élelmiszeripari enzim e rendelet hatálya alá tartozik-e és, hogy az élelmiszeripari 

enzimek közösségi listájának létrehozására vonatkozó átmeneti intézkedéseket 

fogadjon el. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a rendelet nem 

alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, többek között ezen 

rendelet új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítése által, azokat az 

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

szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. 

(22) Az élelmiszeripari enzimekre vonatkozó közösségi jogszabályok arányos és 

hatékony továbbfejlesztésének és naprakésszé tételének érdekében adatgyűjtésre, 

valamint a tagállamok közötti információ-megosztásra és munka-összehangolásra 

van szükség. E célból a határozathozatali eljárás megkönnyítésére hasznos lehet 

egyedi kérdésekkel foglalkozó tanulmányokat végezni. Helyénvaló, ha a Közösség a 

költségvetési eljárása keretében finanszírozhatja ezeket a tanulmányokat. Az ilyen 

intézkedések finanszírozása 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 rendelet18 hatálya alá tartozik, 

és következésképpen a fenti intézkedések jogalapját a 882/2004/EK rendelet képezi. 

(23) A tagállamoknak a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel 

összhangban hivatalos ellenőrzéseket kell végezniük e rendelet betartatásának 

elősegítésére. 

(24) Mivel a javasolt fellépés célkitűzését, azaz az élelmiszeripari enzimek közösségi 

szabályainak megállapítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és 

                                                 
16 HL L 109., 2000.5.6., 29. o. A legutóbb a 2006/142/EK bizottsági irányelvvel (HL L 

368., 2006.12.23., 110. o.) módosított irányelv. 
17 HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 

11. o.) módosított határozat. 
18 HL L 165., 2004.4.30., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK tanácsi rendelettel módosított 

rendelet. 
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ezért a piac egységességének és a fogyasztóvédelem magas szintjének érvényesítése 

céljából az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség a Szerződés 5. 

cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket fogadhat 

el. Az arányosság elvének megfelelően, amelyet ugyancsak az 5. cikk rögzít, ez a 

rendelet nem lépi túl az említett célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

I. Fejezet 

Tárgy, hatály és fogalommeghatározások 

1. cikk 

Tárgy 

Ez a rendelet a belső piac hatékony működésének, valamint az emberi egészség védelme és a 

fogyasztóvédelem magas szintjének biztosítására megállapítja az élelmiszerekben használt 

élelmiszeripari enzimek szabályait, ideértve a technológiai segédanyagként használt 

enzimeket is.  

E célból ez a rendelet a következőkről rendelkezik: 

a) a jóváhagyott élelmiszeripari enzimek közösségi listája; 

b) az élelmiszeripari enzimek élelmiszerekben való használatának feltételei; 

c) az élelmiszeripari enzimként értékesített élelmiszeripari enzimek címkézésének 

szabályai. 

2. cikk 

Hatály 

(1) Ezt a rendeletet az élelmiszeripari enzimekre kell alkalmazni. 

(2) Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni azokra az élelmiszeripari enzimekre, amelyeket 

kizárólag a következők előállítása során használnak: 

a) [az élelmiszer-adalékanyagokról] szóló […/.../EK] rendelet hatályába tartozó 

élelmiszer-adalékanyagok;  

b) [az aromaanyagokról] szóló […/.../EK] rendelet hatályába tartozó 

aromaanyagok; 

c) a 258/97/EK rendelet hatályába tartozó új élelmiszerek; 

d) emésztést segítő enzimek. 

(3) Ezt a rendeletet a következő egyéb egyedi közösségi szabályok sérelme nélkül kell 

alkalmazni: 
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a) a meghatározott élelmiszerekben használt élelmiszeripari enzimekre vonatkozó 

egyéb egyedi közösségi szabályok; 

b) az e rendelet által érintett területektől eltérő célzattal használt élelmiszeripari 

enzimekre vonatkozó egyéb egyedi közösségi szabályok.  

(4) Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni: 

a) a mikroorganizmusok által termelt, ▐ az élelmiszergyártásban használt olyan 

kultúrákra, amelyek esetleg enzimeket termelhetnek, de amelyeket nem 

kimondottan azok előállítására használnak; 

b) a közvetlen emberi fogyasztásra szánt enzimekre, mint például a táplálkozási 

célú vagy emésztést segítő enzimek. 

(5) Szükség esetén a 12. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő 

szabályozási bizottsági eljárással összhangban lehet eldönteni, hogy egy adott anyag 

e rendelet hatályába tartozik-e vagy sem. 

3. cikk 

Fogalommeghatározások 

E rendelet alkalmazásában alkalmazni kell a 178/2002/EK rendeletben, az 1829/2003/EK 

rendeletben és [az élelmiszer-adalékanyagokról] szóló […/.../EK] rendeletben megállapított 

fogalommeghatározásokat.  

A következő meghatározásokat szintén alkalmazni kell: 

1. „enzim”: minden olyan növényi, állati vagy mikrobiális eredetű fehérje, amely 

meghatározott biokémiai reakció katalizálására képes, anélkül hogy a folyamat 

során saját szerkezete megváltozna; e rendelet alkalmazásában ebbe a 

fogalommeghatározásba kell tartozniuk a „proenzimeknek” is, azaz azoknak az 

anyagoknak, amelyek az enzimek inaktív vagy majdnem inaktív előanyagai, és 

meghatározott katalitikus változás révén aktív enzimekké alakíthatók; 

2. „élelmiszer-ipari enzim”: növényekből, állatokból, mikroorganizmusokból vagy 

ezek termékeiből való kivonással vagy mikroorganizmusokat használó erjedési 

folyamattal nyert olyan termék, amely/amelyet: 

a) egy meghatározott biokémiai reakció katalizálására képes egy vagy több 

enzimet tartalmaz; valamint 

b) azért adnak az élelmiszerekhez, hogy technológiai funkciót töltsön be az 

élelmiszerek gyártása, feldolgozása, elkészítése, kezelése, csomagolása, 

szállítása vagy tárolása során; 

3. „élelmiszer-ipari enzimkészítmény”: olyan készítmény, amely egy vagy több 

élelmiszer-ipari enzimből áll, és a tárolása, értékesítése, szabványosítása, hígítása 

vagy feloldása megkönnyítése érdekében bizonyos anyagokat, például élelmiszer-

adalékanyagokat és/vagy egyéb élelmiszer-összetevőket tartalmaz; 

4. „géntechnológiával módosított szervezet (GMO) által előállított”: egy, az előállítási 
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folyamat utolsó élő szervezeteként egy GMO felhasználásával állították elő, de 

GMO-kat nem tartalmaz, nem azokból áll, illetve nem azokból állították elő; 

5. „quantum satis”: azt jelenti, hogy nincs meghatározva maximális szint. Azonban 

az adalékanyagokat ekkor is a jó gyártási gyakorlatnak megfelelően, a kívánt hatás 

eléréséhez szükséges mennyiségben kell alkalmazni, és azzal a feltétellel, hogy azok 

használata nem vezeti félre a fogyasztót. 

II. Fejezet 

A jóváhagyott élelmiszeripari enzimek közösségi listája 

4. cikk 

Az élelmiszeripari enzimek közösségi listája 

Csak a közösségi listán szereplő élelmiszeripari enzimeket lehet élelmiszeripari enzimként 

piaci forgalomba hozni és élelmiszerekben felhasználni, a 6. cikk (2) bekezdésében biztosított 

használati feltételek és részletes leírások teljesítése mellett. 

Senki nem hozhat forgalomba élelmiszer-ipari enzimet, illetve élelmiszer-ipari enzimet 

tartalmazó élelmiszert, ha az élelmiszer-ipari enzim alkalmazása nem felel meg ennek a 

rendeletnek. 

5. cikk 

Az élelmiszeripari enzimek közösségi listára való felvételének és használatának általános 

feltételei 

Felvehető a közösségi listára az az élelmiszer-ipari enzim, amely teljesíti a következő 

feltételeket: 

a) a rendelkezésre álló tudományos adatok és az elővigyázatosság elve alapján a 

javasolt használati szint mellett nem veszélyezteti a fogyasztók egészségének 

biztonságát; 

b) technológiai szempontból szükséges és indokolt; 

c) nem vezeti félre a fogyasztót; a fogyasztók félrevezetése többek között a felhasznált 

összetevők jellegével, frissességével és minőségével, a készítmény vagy az előállítási 

folyamat természetességével, a termék tápértékével, illetve a gyümölcs- és 

zöldségtartalommal kapcsolatos kérdésekre vonatkozik; 

d) használata egyértelmű előnyökkel jár a fogyasztóra nézve. 

6. cikk 

Az élelmiszeripari enzimek közösségi listájának tartalma 
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(1) [Az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszeripari enzimek és az élelmiszer-

aromanyagok egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról] szóló […/.../EK] 

rendeletben megállapított eljárással összhangban felvehető a közösségi listára az az 

élelmiszeripari enzim, amely teljesíti az 5. cikkben ismertetett feltételeket. 

(2) A közösségi listában az adott élelmiszeripari enzimre vonatkozó bejegyzésben meg 

kell határozni: 

a) az élelmiszer-ipari enzim meghatározását, beleértve annak elterjedt vagy 

ajánlott megnevezését, rendszeres megnevezését és szinonimáit, amennyiben 

lehetséges a Nemzetközi Biokémiai és Molekuláris Biológiai Egyesület 

nómenklatúrájának megfelelően, az összetett enzimek esetében pedig az 

enzimek funkcióját meghatározó hatás alapján; 

b) az élelmiszer-ipari enzim részletes leírásait, kitérve eredetére, tisztasági 

kritériumaira és minden más szükséges információra; az 1830/2003/EK 

rendelet hatályába tartozó szervezetből származó élelmiszer-ipari enzimek 

esetén pedig a részletes leírásokban hivatkozni kell arra az egyedi azonosítóra, 

amelyet a géntechnológiával módosított szervezethez az említett rendelet 

szerint rendeltek hozzá; 

c) ▐ azokat az élelmiszereket, amelyekhez az élelmiszer-ipari enzimet hozzá 

lehet adni;  

d) ▐ azokat a feltételeket, amelyek mellett az élelmiszer-ipari enzimet használni 

lehet;  

e) adott esetben azt, hogy vannak-e korlátozások az élelmiszer-ipari enzim 

közvetlenül fogyasztóknak történő értékesítésére nézve; 

f) ▐ az élelmiszer-ipari enzimek használatával készült élelmiszer címkézésére 

vonatkozó egyedi követelményeket, hogy a végső fogyasztó tájékozott legyen 

az élelmiszer fizikai állapotáról vagy arról az egyedi eljárásról, amelyen az 

élelmiszer átment. 

(3) A közösségi listát [az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszeripari enzimek és az 

élelmiszer-aromaanyagok egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló] 

[…/.../EK] rendeletben említett eljárással összhangban lehet módosítani.  

7. cikk 

Az 1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó élelmiszer-ipari enzimek 

Az 1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó és a közösségi jegyzékben még nem szereplő 

élelmiszer-ipari enzimeket e rendelettel összhangban csak akkor lehet felvenni a jegyzékbe, 

ha az 1829/2003/EK rendelettel összhangban engedélyezték őket. 

III. Fejezet 

Címkézés 
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1. SZAKASZ 

A NEM A VÉGSŐ FOGYASZTÓKNAK TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ÉLELMISZERIPARI ENZIMEK, 

ÉS ÉLELMISZER-IPARI ENZIM ALAPÚ KÉSZÍTMÉNYEK CÍMKÉZÉSE 

8. cikk 

A nem a végső fogyasztóknak történő értékesítésre szánt élelmiszeripari enzimek és 

élelmiszer-ipari enzim alapú készítmények címkézése 

(1) A nem a végső fogyasztóknak történő értékesítésre szánt – önmagukban illetve 

egymással ▐ keverve értékesített – élelmiszer-ipari enzimeket és élelmiszer-ipari 

enzim alapú készítményeket csak akkor lehet értékesíteni, ha a csomagolás vagy a 

tárolóeszköz jól láthatóan, tisztán olvashatóan és letörölhetetlenül hordozza a jelen 

cikkben előírt információkat. 

(2) A csomagolásnak vagy a tárolóeszköznek a következő információkat kell 

tartalmaznia:  

a) az e rendeletben megállapított megnevezést, valamint a Nemzetközi 

Biokémiai és Molekuláris Biológiai Egyesület nevezéktana szerinti leírást; és 

b) az élelmiszer-ipari enzim leírását, amely elegendő pontossággal 

megkülönbözteti azoktól a termékektől, amelyekkel össze lehet keverni. 

Amennyiben az élelmiszer-ipari enzimeket vagy élelmiszer-ipari enzim alapú 

készítményeket egymással keverve értékesítik, úgy az a) és b) pontban előírt 

információkat mindegyik élelmiszer-ipari enzim tekintetében meg kell adni, az 

enzimek teljes tömeghez képesti százalékos arányának megfelelő csökkenő 

sorrendben; 

c) a nettó mennyiséget; 

d) a lejárati időpontot, amely után az élelmiszer-ipari enzim használata nem 

ajánlott;  

e) az „élelmiszerekben való felhasználásra”, vagy az „élelmiszerekben 

korlátozottan használható” megjegyzést vagy más egyértelmű utalást a 

rendeltetésszerű élelmiszer-ipari felhasználására; 

f) szükség esetén a szállítás, a tárolás és a felhasználás különleges feltételeit. 

(3) Ezenkívül – amennyiben az „élelmiszerek előállítására, és nem kiskereskedelmi 

forgalmazásra” megjelölés látható a kérdéses termék csomagolásán vagy 

tárolóeszközén – az alábbi információkat is fel kell tüntetni a csomagoláson, a 

tárolóeszközön, vagy a termékre vonatkozó azon dokumentumokban, amelyeket 

szállításkor vagy azelőtt kell átadni: 

a) a gyártó, a csomagoló vagy a Közösségen belül székhellyel rendelkező 

értékesítő nevét vagy cégnevét és címét; 
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b) az árutételt vagy a szállítmányt azonosító jelzést; 

c) a felhasználási utasításokat, ha ezek elhagyása nem biztosítaná az élelmiszer-

ipari enzim megfelelő felhasználását; 

d) szükség esetén elegendő információt kell biztosítani az élelmiszer-ipari enzim 

vagy élelmiszer-ipari enzim alapú készítmény összetételére nézve, hogy a 

felhasználó be tudja tartani az élelmiszerben előfordulható mennyiségi 

korlátokat, amelyeket számszerűen, vagy a quantum satis elv szerint kell 

megadni; amikor az enzimeket élelmiszerekhez adják, ezt kizárólag olyan 

adagban végezhetik, amely a használatuk céljának eléréséhez feltétlenül 

szükséges. Ez minimálisra csökkenti az elfogyasztott enzimek mennyiségét, és 

lehetővé teszi a népesség érzékeny csoportjainak megfelelőbb védelmét; 

e) elegendő információt kell biztosítani ahhoz, hogy a felhasználó betarthassa a 

2000/13/EK irányelv rendelkezéseit, különösen az allergén anyagok 

címkézése tekintetében; 

f) a túlzott mennyiségben történő felhasználásukból eredő mellékhatásokat. 

(4) Jelen cikk rendelkezései nem sértik a súly- és egyéb mértékekre vagy a veszélyes 

anyagok és készítmények kiszerelésére, osztályozására, csomagolására, 

címkézésére vagy szállítására vonatkozó részletesebb vagy átfogóbb törvényi, 

rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket. 

(5) A jelen cikkben előírt információkat a vásárlók számára könnyen érthető 

nyelvezettel kell megfogalmazni. Az a tagállam, amelyben a terméket értékesítik, 

saját felségterületén a Szerződés szabályaival összhangban előírhatja, hogy ezeket 

az információkat kérésre a Közösség a tagállam által meghatározott egy vagy több, 

hivatalos nyelven tegyék elérhetővé. Ez nem zárja ki azt, hogy ezeket az 

információkat több nyelven tüntessék fel. 

▐ 

▐ 

 

9. cikk 

Tájékoztatási követelmények abban az esetben, amikor az élelmiszeripari enzimeket és az 

élelmiszer-ipari enzim alapú készítmények egyéb élelmiszer-összetevőkkel keverik 

Amennyiben a nem a végső fogyasztóknak történő értékesítésre szánt élelmiszer-ipari 

enzimeket vagy élelmiszer-ipari enzim alapú készítményeket egyéb élelmiszer-összetevőkkel 

keverik, az ennek eredményeként előállított termék csomagolásán vagy tárolóeszközein egy 

olyan listának kell szerepelnie, amely a teljes tömeghez képesti százalékos arányának 

megfelelő csökkenő sorrendben valamennyi összetevőt feltünteti. 

▐ 
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2. SZAKASZ 

A VÉGSŐ FOGYASZTÓKNAK TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ÉLELMISZERIPARI ENZIMEK, ÉS 

ÉLELMISZER-IPARI ENZIM ALAPÚ KÉSZÍTMÉNYEK CÍMKÉZÉSE 

10. cikk 

A végső fogyasztóknak történő értékesítésre szánt élelmiszeripari enzimek, és élelmiszer-ipari 

enzim alapú készítmények címkézése 

A 2000/13/EK irányelv sérelme nélkül a végső fogyasztóknak történő értékesítésre szánt 

élelmiszer-ipari enzimeket vagy élelmiszer-ipari enzim alapú élelmiszereket csak úgy lehet 

értékesíteni, ha csomagolásuk jól láthatóan, tisztán olvashatóan és letörölhetetlenül 

tartalmazza a következő információkat: 

a) azt a nevet, amely alatt az élelmiszer-ipari enzimet értékesítik vagy mind a nevet, 

mind pedig az élelmiszerben betöltött technológiai funkciót; ennek a névnek azon 

névhez kell igazodnia, amelyet a szóban forgó élelmiszer-ipari enzimre vonatkozó 

esetleges közösségi rendelkezések állapítanak meg; 

b) a 9.cikkel ║ összhangban előírt információkat; 

c) megfelelő esetben annak közlését, hogy a termék géntechnológiával módosított 

szervezeteket vagy azokból előállított anyagokat tartalmaz. 

Ezenfelül a fogyasztókat tájékoztatni kell az előállítási folyamat során felhasznált összes 

enzimről, ha nem a címkén, akkor más információs csatornákon keresztül, külön hangsúlyt 

fektetve az értékesítés helyén rendelkezésre álló csatornákra. Emellett gondoskodni kell 

arról, hogy a fogyasztók ezekhez az információkhoz otthonukból is hozzáférjenek, például 

az interneten vagy telefonos ügyfélszolgálatokon keresztül. 

▐ 

IV. Fejezet 

Eljárási rendelkezések és végrehajtás 

11. cikk 

Tájékoztatási kötelezettség 

(1) Az élelmiszeripari enzim előállítójának vagy felhasználójának azonnal tájékoztatnia 

kell a Bizottságot minden olyan új tudományos vagy technológiai információról, 

amely hátrányosan érintheti az élelmiszeripari enzim biztonsági értékelését.  

(2) Az élelmiszeripari enzim előállítójának vagy felhasználójának tájékoztatnia kell a 

Bizottságot annak kérésére az élelmiszeripari enzim aktuális használatáról.  
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12. cikk 

A bizottság 

(1) A Bizottság munkáját az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság 

(║a bizottság) segíti. 

 

(2) Erre a bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1) -

(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, ║annak 8. cikke rendelkezéseinek 

figyelembevételével. 

║ 

13. cikk 

Az összehangolt szakpolitikák közösségi finanszírozása 

Az e rendeletből eredő intézkedések finanszírozásának jogalapja a 882/2004/EK rendelet 66. 

cikke (1) bekezdésének c) pontja. 

V. Fejezet 

Átmeneti és záró rendelkezések 

14. cikk 

Az élelmiszeripari enzimek közösségi listájának felállítása 

(1) Az élelmiszeripari enzimek közösségi listájának felállítására a (2) bekezdés szerint 

benyújtott kérelmek alapján kerül sor.  

(2) Az érdekelt felek kérelmeket nyújthatnak be, hogy vegyenek fel egy adott 

élelmiszeripari enzimet a közösségi listára.  

E kérelmeket [az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszeripari enzimek és az 

élelmiszer-aromanyagok egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról] szóló 

[…/.../EK] rendelet 9. cikkének (1) bekezdésével összhangban megállapítandó 

végrehajtási intézkedések alkalmazásának napját követő 24 hónapon belül kell 

benyújtani. 

(3) A Bizottság összeállítja azt a jegyzéket, amely tartalmaz minden olyan 

élelmiszeripari enzimet, amelyekről el kell dönteni, hogy felvegyék-e őket a 

közösségi listára, és amelyekre nézve e cikk (2) bekezdésével („a jegyzék”) 

összhangban – [az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszer-ipari enzimek és az 

élelmiszer-aromaanyagok egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról] szóló 

[…/.../EK] rendelet 9. cikke (1) bekezdésének megfelelően megállapítandó 

érvényességi kritériumokat teljesítő – kérelmet nyújtottak be. A jegyzéket a 
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nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni.  

A kérelmeket a Bizottság a hatóságnak küldi véleményezésre.  

(4) Azt követően, hogy a hatóság a jegyzékben szereplő minden egyes élelmiszeripari 

enzimre nézve véleményt bocsátott ki, a Bizottság [az élelmiszer-adalékanyagok, az 

élelmiszeripari enzimek és az élelmiszer-aromanyagok egységes engedélyezési 

eljárásának létrehozásáról] szóló […/.../EK] rendeletben megállapított eljárással 

összhangban fogadja el a közösségi listát. 

Az említett eljárástól eltérve azonban: 

a) a hatóságnak véleménye elfogadásakor nem kell alkalmaznia [az élelmiszer-

adalékanyagok, az élelmiszer-ipari enzimek és az élelmiszer-aromaanyagok 

egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról] szóló […/.../EK] rendelet 5. 

cikkének (1) bekezdését; 

b) a hatóság „gyorsított” engedélyezési eljárásról határozhat a jelenleg a piacon 

megtalálható élelmiszer-ipari enzimek esetében, amennyiben a hatóság 

meggyőződött arról, hogy azokat az EU-n belül nemzeti vagy közösségi 

szinten megfelelő biztonsági értékelésnek vetették alá abból a célból, hogy 

ezek az enzimek közvetlenül átvezethetők legyenek az élelmiszer-ipari 

enzimek közösségi listájára; 

c) a Bizottság első ízben azután fogadja el a közösségi listát, hogy a hatóság a 

jegyzékben felsorolt valamennyi élelmiszeripari enzimre nézve megfogalmazta 

véleményét.  

(5) E cikk alkalmazásának céljából szükség esetén megfelelő átmeneti intézkedéseket 

lehet elfogadni a 12. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 

szabályozási bizottsági eljárással összhangban. 

15. cikk 

Átmeneti intézkedések a közösségi jogszabályok által már szabályozott egyes élelmiszeripari 

enzimekre vonatkozóan 

Ezen rendelet 6. és 14. cikkétől eltérve a közösségi lista felállításakor fel kell arra venni a 

következő élelmiszeripari enzimeket: 

a) E 1103 Invertáz és E 1105 Lizozim, és ismertetni kell ezek használatának a 95/2/EK 

irányelv I. mellékletében, valamint III. mellékletének C. részében meghatározott 

feltételeit;  

b) ureáz, béta-glükanáz és lizozim borban való használatra, az 1493/1999/EK 

rendelettel és annak végrehajtási szabályaival összhangban.  

16. cikk 

A 83/417/EGK irányelv módosításai 
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A 83/417/EGK irányelv I. melléklete III. szakasza d) pontja francia bekezdéseinek helyébe a 

következők lépnek: 

„– oltó, amely teljesíti az élelmiszeripari enzimekről szóló, …-i …/… európai 

parlamenti és tanácsi rendelet[re1 irányuló] […/..] [javaslat] követelményeit 

– egyéb tejalvasztó enzimek, amelyek teljesítik az élelmiszeripari enzimekről szóló, 

…/…  rendelet║ követelményeit. 

__________ 

 HL L ...”. 

17. cikk 

A 258/97/EK rendelet módosítása 

A 258/97/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 

„d) az [élelmiszer-ipari enzimekről szóló] …/…/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet hatálya alá tartozó élelmiszer-ipari enzimekre. 

––––––––––– 

 HL L …,”. 

18. cikk 

Az 1493/1999/EK rendelet módosítása 

Az 1493/1999/EK rendelet 43. cikke a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„3. A IV. mellékletben felsorolt engedélyezett borászati eljárásokban és kezelésekben 

használt enzimeknek és enzimes készítményeknek teljesíteniük kell az élelmiszeripari 

enzimekről szóló, …-i …/… európai parlamenti és tanácsi rendelet║ követelményeit. 

__________ 

 HL L ...”. 

19. cikk 

A 2000/13/EK irányelv módosításai 

A 2000/13/EK irányelv a következőképpen módosul: 

(1) A 6. cikk (4) bekezdése a következőképpen módosul: 

a) Az a) pont helyébe a következő pont lép: 

„a) „Összetevő”: minden anyag, beleértve az adalékanyagokat és enzimeket 

is, amelyet élelmiszer előállításánál vagy elkészítésénél használnak fel, 
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és a késztermékben még jelen van, akár módosult formában is”; 

b) A c) pont ii. alpontjában az „adalékanyagok” helyébe „adalékanyagok és 

enzimek” lép; 

(2) A 6. cikk (6) bekezdése a következő francia bekezdéssel egészül ki:  

„− az élelmiszer-ipari termékben található enzimeket a II. mellékletben felsorolt 

összetevők kategóriái egyikének nevével kell megjelölni, pontos 

megnevezésükkel együtt, és fel kell tüntetni, hogy a végtermékben továbbra is 

aktívak-e; a GMO-kból előállított enzimek esetében a „GMO-kból előállítva” 

szöveget kell feltüntetni a címkén.”. 

20. cikk 

A 2001/112/EK irányelv módosításai 

A 2001/112/EK irányelv I. melléklete II. szakasza (2) bekezdése negyedik, ötödik és hatodik 

francia bekezdéseinek helyébe a következők lépnek: 

“– Pektinbontó enzimek, amelyek teljesítik az élelmiszeripari enzimekről szóló, …-i 

…/… európai parlamenti és tanácsi rendelet║ követelményeit 

– Fehérjebontó enzimek, amelyek teljesítik az élelmiszeripari enzimekről szóló, …/… 

║ követelményeit 

– Keményítőbontó enzimek, amelyek teljesítik az élelmiszeripari enzimekről szóló, 

…/…║  követelményeit. 

__________ 

 HL L ...”. 

 

21. cikk 

Hatálybalépés 

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

lép hatályba. 

A 4. cikket a közösségi lista alkalmazásának időpontjától kell alkalmazni. A tagállamokban 

addig továbbra is az élelmiszeripari enzimek és az élelmiszeripari enzimekkel előállított 

élelmiszerek forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó hatályos nemzeti 

rendelkezéseket kell alkalmazni.  

A 8–10. cikket ...* kell alkalmazni. 

                                                 
*  E rendelet kihirdetését követő 12 hónap eltelte után. 
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A 8–9. cikk rendelkezéseinek meg nem felelő és a ...* előtt forgalomba hozott vagy 

felcímkézett élelmiszer-ipari enzimeket, az élelmiszer-ipari enzimkészítményeket és az 

élelmiszer-ipari enzimeket tartalmazó élelmiszereket eltarthatóságuk végéig lehet 

értékesíteni. 

 

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

Kelt…-án/-én 

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről 

az elnök az elnök 

 

                                                 
*  12 hónappal e rendelet közzétételének dátuma után. 


