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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
 мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички  членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
 мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобрение на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правната основа, предложена от 
Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, са отбелязани с потъмняване и 
курсив. Отбелязването с курсив без потъмняване е предназначено за  
техническите служби и се отнася до частите от законодателния текст, за 
които е предложена поправка с оглед изготвяне на окончателния текст 
(например очевидни грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Предложенията за поправка подлежат на съгласуване със 
засегнатите технически служби.
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ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

за предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
хранителните ензими и за изменение на Директива 83/417/EИО на Съвета, 
Регламент (ЕО) № 1493/1999 г. на Съвета, Директива 2000/13/EО и Директива 
2001/112/EО на Съвета
(COM(2006)0425 – C6-0257/2006 – 2006/0144(COD))

(Процедура на съвместно решение:  първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2006)0425)1,

– като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 37 и 95 от Договора за ЕО, 
съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0257/2006),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисия по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становището на комисия по промишленост, изследвания и 
енергетика (A6-0000/2007),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на 
Комисията.

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Съображение 4

(4) Настоящият регламент следва да се 
прилага единствено по отношение на 
ензимите, които се добавят в 
хранителните продукти по 
технологични съображения при 
производството, преработката, 
приготвянето, обработката, 
опаковането, транспорта или 

(4) Настоящият регламент следва да се 
прилага единствено по отношение на 
ензимите, които се добавят в 
хранителните продукти по 
технологични съображения при 
производството, преработката, 
приготвянето, обработката, 
опаковането, транспорта или 

  
1 ОВ C ... / Все още непубликувано в ОВ.
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съхраняването на тези продукти, 
включително и по отношение на 
ензимите, използвани като 
технологични добавки („хранителни 
ензими“). Приложното поле на 
настоящия регламент следователно не 
включва ензимите, които не се добавят в 
хранителните продукти по 
технологични съображения, но са 
предназначени за консумация от човека, 
като например ензимите за хранителни 
цели. Не се считат за хранителни 
ензими микробните култури, 
традиционно използвани при 
производството на храни, например 
сирене и вино, които е възможно да 
съдържат ензими, но не се използват 
специално за тяхното производство.

съхраняването на тези продукти, 
включително и по отношение на 
ензимите, използвани като 
технологични добавки („хранителни 
ензими“). Приложното поле на 
настоящия регламент следователно не 
включва ензимите, които не се добавят в 
хранителните продукти по 
технологични съображения, но са 
предназначени за консумация от човека, 
като например ензимите за хранителни 
или храносмилателни цели. Не се 
считат за хранителни ензими 
микробните култури, традиционно 
използвани при производството на 
храни, например сирене и вино, които е 
възможно да съдържат ензими, но не се 
използват специално за тяхното 
производство.

Обосновка

It should be made clear that the scope of this Regulation should not cover enzymes intended 
for human consumption such as enzymes for nutritional purposes or enzymes used as 
digestive aids.

Изменение 2
Съображение 8

(8) Хранителните ензими, чиято 
употреба е разрешена в рамките на 
Общността, трябва да присъстват в 
общностния списък, в който ясно се 
описват ензимите, уточняват се 
евентуалните условия за тяхната 
употреба и към който се прилагат 
спецификации,  по специално относно 
техния произход и критериите за 
тяхната чистота. В случаите, когато 
хранителните ензими съдържат или се 
състоят от генетично модифицирани 
организми („ГМО“) по смисъла на 
Регламент (ЕО) № 1830/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
22 септември 2003 г. относно 

(8) Хранителните ензими, чиято 
употреба е разрешена в рамките на 
Общността, трябва да присъстват в 
общностния списък, в който ясно се 
описват ензимите, уточняват се 
евентуалните условия за тяхната 
употреба и към който се прилагат 
спецификации,  по специално относно 
техния произход и критериите за 
тяхната чистота. В случаите, когато 
хранителните ензими са получени от 
генетично модифицирани организми 
(„ГМО“) по смисъла на Регламент (ЕО) 
№ 1830/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 септември 
2003 г. относно проследяването и 
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проследяването и етикетирането на 
генетично модифицирани организми и 
проследяването на храни и фуражи от 
генетично модифицирани организми и 
за изменение на Директива 2001/18/ЕО1, 
уникалният идентификатор, 
обозначаващ съответния ГМО по силата 
на въпросния регламент, трябва също да 
се включи в спецификациите.

етикетирането на генетично 
модифицирани организми и 
проследяването на храни и фуражи от 
генетично модифицирани организми и 
за изменение на Директива 
2001/18/ЕО2, уникалният 
идентификатор, обозначаващ 
съответния ГМО по силата на 
въпросния регламент, трябва също да 
се включи в спецификациите.

Обосновка

The text in the Commission's proposal is misleading. Genetically modified organisms cannot 
be enzymes in themselves, but can be used to produce an enzyme.

Изменение 3
Съображение 20

(20) Мерките, необходими за 
привеждането в изпълнение на 
настоящия регламент, следва да се 
приемат в съответствие с Решение 
1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 
г. за определяне на процедурите за 
упражняване на изпълнителните 
правомощия, възложени на Комисията1.
1 ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23

(20) Мерките, необходими за 
привеждането в изпълнение на 
настоящия регламент, следва да се 
приемат в съответствие с Решение 
1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 
г. за определяне на процедурите за 
упражняване на изпълнителните 
правомощия, възложени на Комисията1.
1 ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, във 
вида, в който е изменено от Решение 
2006/512/EC (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 1)

Обосновка

This amendment is needed to align the text to the provisions of the new comitology decision.

Изменение 4
Член 2, параграф 4

4. Настоящият регламент не се 
прилага по отношение на микробните 
култури, които се използват 
традиционно при производството на 

4. Настоящият регламент не се прилага 
по отношение на микробните култури, 
които се използват при производството 
на храни и които могат да съдържат 
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храни и които могат да съдържат 
ензими, но които не се използвани 
специално за тяхното производство.

ензими, но които не се използвани 
специално за тяхното производство.

Обосновка

The term 'traditionally' is vague and not futher explained. The paragraph allows for more 
legal certainty without this term.

Изменение 5
Член 2, параграф 5

5. В случаите, когато това е необходимо, 
в съответствие с посочената в член 16, 
параграф 2 процедура може да се 
определи дали дадено вещество попада 
или не в приложното поле на настоящия 
регламент.

5. В случаите, когато това е необходимо, 
в съответствие с посочената в член 16, 
параграф 2 регулаторна процедура с 
контрол може да се определи дали 
дадено вещество попада или не в 
приложното поле на настоящия 
регламент.

Обосновка

This amendment is needed to align the text to the provisions of the new comitology decision.

Изменение 6
Член 3

По смисъла на настоящия регламент 
следва да се прилагат определенията, 
установени в Регламент (ЕО) № 
178/2002, Регламент (ЕО) № 1829/2003 и 
Регламент (ЕО) № […]  [Регламент 
относно хранителните добавки].
Прилагат се също и следните 
определения:

По смисъла на настоящия регламент 
следва да се прилагат определенията, 
установени в Регламент (ЕО) № 
178/2002, Регламент (ЕО) № 1829/2003 и 
Регламент (ЕО) № […]  [Регламент 
относно хранителните добавки].
Прилагат се също и следните 
определения:
(1) „ензим“ означава протеин от 
растителен, животински или 
микробен произход, способен да 
действа като катализатор при 
специфични биохимични реакции, без 
да променя своята структура в 
процеса на това;

„хранителен ензим“ означава продукт, 
добит от  растителни или животински 
суровини, или чрез ферментация с 

(2) „хранителен ензим“ означава 
продукт, добит от  растителни или 
животински суровини, или чрез 
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помощта на микроорганизми: ферментация с помощта на 
микроорганизми:

а) който съдържа един или повече 
ензими, способни да действат като 
катализатори при специфични 
биохимични реакции; и

а) който съдържа един или повече 
ензими, способни да действат като 
катализатори при специфични 
биохимични реакции; и

б) който се добавя в хранителни 
продукти с оглед изпълнението на 
технологични функции при 
производството, преработката, 
приготвянето, обработката, 
опаковането, транспорта и 
съхраняването на тези продукти.

б) който се добавя в хранителни 
продукти с оглед изпълнението на 
технологични функции при 
производството, преработката, 
приготвянето, обработката, 
опаковането, транспорта и
съхраняването на тези продукти.
(3) „препарати от хранителни 
ензими“ означава хранителен ензим 
във формула с други вещества, с цел 
улесняване на неговото съхранение, 
продажба, стандартизация, 
разреждане или разтваряне.

Обосновка

There may be different perceptions of what is meant by the term 'enzyme'. In some cases the 
term is used to describe the pure enzyme protein, whereas in others it is used to describe the 
product obtained by extraction or fermentation which does not only include the enzyme 
protein, but also some residues from the process. Finally, the term enzyme may also be used 
to describe the ready-to-sell product to which other ingredients have been added. For the 
sake of legal certainty and good science, separate definitions are needed to distinguish 
between these three situations.

Изменение 7
Член 5, буква б)

б) на лице е обоснована технологична 
нужда;

б) на лице е обоснована технологична 
нужда по отношение на 
предимствата и ползите, 
предоставени на потребителя;

Обосновка

Transparent criteria are needed to determine whether there is a technological need for the 
use of an enzyme in food production. The use of a food enzyme should always have 
advantages and benefits for the consumer.

Изменение 8
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Член 5, буква в)

в) неговата употреба не подвежда 
потребителя.

в) неговата употреба не подвежда 
потребителя относно естеството, 
качеството или състава на продукта.

Обосновка

Food enzymes must not be approved if their use could mislead consumers as to the nature, 
quality and substance of a product.

Изменение 9
Член 7, Заглавие

Включване на генномодифицирани 
ензими в общностния списък

Включване на ензими, получени от
генномодифицирани организми (ГМО) в 
общностния списък.

Обосновка

Clarity is needed on the GMO issue. Food enzymes can be derived from or produced by 
GMO's: they are not GMO's themselves.

Изменение 10
Член 8

Хранителни ензими, които не са 
предназначени за продажба на крайния 
потребител и се продават както по 
единично, така и в съчетание с други 
ензими и/или с други, съставки, 
посочени в член 6, параграф 4 от 
Директива 2000/13/EО, могат да бъдат 
предлагани за продажба единствено, ако 
на тяхната опаковка или съда, в който се 
съдържат, е посочена информацията, 
предвидена в членове 9 до 12 на 
настоящия регламент, като тя трябва 
да бъде лесно забележима, четлива и 
незаличима.

1. Хранителни ензими, които не са 
предназначени за продажба на крайния 
потребител и се продават както по 
единично, така и в съчетание с други 
ензими и/или с други, съставки, 
посочени в член 6, параграф 4 от 
Директива 2000/13/EО, могат да бъдат 
предлагани за продажба единствено, ако 
на тяхната опаковка или съда, в който се 
съдържат, е посочена информацията, 
предвидена в настоящия член, като тя 
трябва да бъде лесно забележима, 
четлива и незаличима.

2. Опаковката или съда посочват 
следната информация:
а) названието, посочено в настоящия 
реграмент; или
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б) при липса на цитираното в буква а) 
название, описание на хранителния 
ензим, което е достатъчно точно, за 
да разграничи ензима от други 
продукти, с които би могъл да бъде 
объркан.
Когато хранителни ензими или 
препарати от хранителни ензими се 
продават в съчетание с други ензими, 
информацията, посочена в букви а) и 
б), следва да бъде предоставена по 
отношение на всеки хранителен 
ензим в низходящ ред според тяхното 
процентно тегло;
в) нетно количество;
г) заявлението „за употреба в храни“ 
или заявлението „ограничена 
употреба в храни“ или по-специфични 
указания за неговото предназначение 
за употреба в храни;
д) при необходимост, специални 
условия на съхранение и употреба.
3. В допълнение, следната 
информация се посочва, или върху 
опаковката или съда, или в 
документите, отнасящи се до 
продукта, които се предоставят 
преди или по време на доставянето, 
при условие че указанието 
„предназначено за производство на 
храни, а не за продажба на дребно“ е 
видимо върху опаковката или съда, в 
който се съдържа въпросният 
продукт:
а) името или търговското име и адрес 
на производителя, опаковчика или 
търговеца;
б) обозначение, с което се 
идентифицира партидата;
в) указания за употреба, ако тяхната 
липса възпрепятства правилното 
използване на хранителния ензим;
г) по целесъобразност, достатъчна 
информация относно състава на 
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хранителния ензим или препарат от 
хранителни ензими, която да позволи 
на ползвателя да спази количествени 
ограничения в храни: количественото 
ограничение се изразява числено или 
чрез принципа quantum satis;
д) достатъчна информация, която да 
позволи на ползвателя да спазва 
Директива 2000/13/ЕО, и по-
специално разпоредбите по 
отношение на етикетирането на 
алергени.
4. Настоящият член не накърнява 
прилагането на по-подробни и по-
широко обхватни закони, регламенти 
или административни разпоредби по 
отношение на теглото и мерките или 
приложими относно представянето, 
класификацията, опаковането и 
етикетирането на опасни вещества и 
препарати или относно 
транспортирането на такива 
вещества.
5. Информацията по настоящия член 
се представя на лесно разбираем за 
купувачите език. В рамките на своята 
територия държавата-членка, в 
която продуктът е пуснат в 
продажба, в съответствие с 
разпоредбите на Договора може да 
постанови информацията да бъде 
предоставена при поискване на един 
или повече от официалните езици на 
Общността, като това се определя 
от самата държава-членка.
Гореспоменатото не пречи 
информацията да бъде обозначена на 
няколко езика.

Обосновка

To simplify the Business to Business labelling by replacing Articles 8, 9, 10, 12 and 14 with 
one single Article containing all the requirements for labelling of food enzymes and food 
enzyme preparations not intended for sale to the final consumer.This improves the logic of the 
text and makes it easier to read and understand.
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Изменение 11
Член 9

Член 9
Изисквания по отношение на 

информацията относно 
индентифицирането на ензимите

(заличава се)

Хранителните ензими, които не са 
предназначени за продажба на 
крайния потребител,  продавани 
поединично или в съчетание с други 
ензими, трябва да са придружени от 
следната информация за всеки 
отделен ензим, посочена на тяхната 
опаковка или на съда, в който се 
съдържат:

а) названието, посочено в настоящия 
регламент; или

б) при липса на цитираното в буква а) 
название, описание на хранителния 
ензим, което е достатъчно точно, за 
да разграничи ензима от други 
продукти, с които би могъл да бъде 
объркан.

2.Когато хранителните ензими се 
продават в съчетание с други ензими, 
информацията, посочена в параграф 
1, следва да бъде предоставена по 
отношение на всеки хранителен 
ензим в низходящ ред според тяхното 
процентно тегло.

Обосновка

See amendment to Article 8 which contains all the above provisions for the labelling of food 
enzymes and food enzyme preparations not intended for sale to the final consumer.
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Изменение 12
Член 10

Член 10 (заличава се)
Изисквания за информация, когато в 
състава на хранителните ензими са 

включени други вещества, материали 
или хранителни съставки

Когато вещества, материали или 
хранителни съставки, различни от 
хранителни ензими, са включени в 
състава на хранителни ензими, които 
не са предназначени за продажба на 
крайния потребител, за да се улесни 
тяхното съхранение, продажба, 
стандартизация, разреждане или 
разтваряне, опаковката, съда, в който 
се съдържат, или придружаващите 
документи на хранителните ензими 
съдържат информацията, предвидена 
в член 9, както и обозначение на 
всички компоненти в низходящ ред 
според тяхното процентно тегло.

Обосновка

See amendment to Article 8 which contains all the above  provisions for the labelling of food 
enzymes and food enzyme preparations not intended for sale to the final consumer.

Изменение 13
Член 11

Когато хранителни ензими, които не са 
предназначени за продажба на крайния 
потребител, са смесени с други 
хранителни съставки, опаковката или 
съда, в който се съдържат 
хранителните добавки, съдържа 
списък с всички компоненти в низходящ 
ред според тяхното процентно тегло.

Когато хранителни ензими или 
препарати от хранителни ензими, 
които не са предназначени за продажба 
на крайния потребител, са смесени с 
други хранителни съставки, опаковката 
или съда, в който се съдържа получения 
продукт, съдържа списък с всички 
компоненти в низходящ ред според 
тяхното процентно тегло.

Обосновка

According to the definitions contained in the amendment to article 3, a food enzyme that is 
mixed with other food ingredients is defined as a food enzyme preparation. The term 'food 
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enzyme preparation' covers the meaning of article 10 - i.e. 'Information requirements where 
other substances, materials or food ingredients are incorporated in food enzymes' - and so 
removes the need for two seperate articles. The term food enzyme is incorrect here and could 
be misleading;  if food enzymes are mixed with other ingredients, they can no longer be 
described as purely a food enzyme. The 'resulting product' is a more accurate definition.

Изменение 14
Член 12

Член 12
Общи изисквания за информация 
относно хранителните ензими

(заличава се)

1. Върху опаковката или съда, в който 
се съдържат хранителните ензими, 
които не са предназначени за 
продажба на крайния потребител, се 
посочва следната информация:
a) заявлението „за употреба в храни“ 
или заявлението „ограничена 
употреба в храни“ или по-специфични 
указания за неговото предназначение 
за употреба в храни;
б) при необходимост, специални 
условия на съхранение и употреба;
в) указания за употреба, ако тяхната 
липса възпрепятства правилното 
използване на хранителния ензим;
г) обозначение, с което се 
идентифицира партидата;
д) името или търговското име и адрес 
на производителя, опаковчика или 
търговеца;
е) когато компонент на хранителен 
ензим е обект на количествено 
ограничение в храни, следва да се 
предостави обозначение на 
процентното съдържание на този 
компонент в хранителния ензим или 
достатъчна информация относно 
състава на хранителния ензим, която 
да гарантира на купувача 
съответствие с количественото 
ограничение в храни. Когато същото 
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количествено ограничение се прилага 
за група компоненти, използвани 
самостоятелно или в комбинация, 
комбинираният процент може да 
бъде представен с единна цифра. 
Количественото ограничение се 
изразява числено или чрез принципа 
quantum satis;
ж) нетно количество;
з) когато това е уместно, 
информация за хранителния ензим 
или други вещества, упоменати в 
членове 9, 10 и 11 от настоящия 
регламент и изброени в приложение 
IIIa към Директива 2000/13/EО.
2. В отклонение от разпоредбите на 
параграф 1, информацията по букви в) 
до е) и буква з) от посочения параграф 
може да се съдържа единствено в 
отнасящите се до партидата 
документи, които следва да бъдат 
предоставени предварително или 
едновременно с нея, при условие че 
указанието „предназначено за 
производство на храни, а не за 
продажба на дребно“ е изписано на 
лесно видима част от опаковката или 
върху съда, в който се съдържа 
въпросният продукт.

Обосновка

See amendment to Article 8 which contains all the above provisions for the labelling of food 
enzymes and food enzyme preparations not intended for sale to the final consumer.

Изменение 15
Раздел 3 и член 14

РАЗДЕЛ 3
ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

ЕТИКЕТИРАНЕ

(заличава се)

Член 14
Други изисквания за етикетиране
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1. Членове 8—13 не накърняват 
прилагането на по-подробни и по-
широко обхватни закони, регламенти 
или административни разпоредби по 
отношение на теглото и мерките или 
приложими относно представянето, 
класификацията, опаковането и 
етикетирането на опасни вещества и 
препарати или относно 
транспортирането на такива 
вещества.
2. Информацията съгласно членове 
8—13 е представена на лесно 
разбираем за купувачите език.
В рамките на своята територия 
държавата-членка, в която 
продуктът е пуснат в продажба, в 
съответствие с разпоредбите на 
Договора може да постанови 
информацията да бъде предоставена 
на един или повече от официалните 
езици на Общността, като това се 
определя от самата държава-членка.
Първата и втората алинея на този 
параграф не възпрепятстват 
информацията да бъде обозначена на 
няколко езика.

Обосновка

See amendment to Article 8 which contains all the above provisions for the labelling of food 
enzymes and food enzyme preparations not intended for sale to the final consumer.

Изменение 16
Член 16, параграф 2 а (нов)

2а. При позовавания на настоящия 
параграф се прилагат членове 5а, 
параграфи 1-4 и член 7 от Решение 
1999/468/EО, като се вземат предвид 
разпоредбите на член 8 от същото 
решение.
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Обосновка

This amendment is needed in order to align the text to the provisions of the new comitology 
decision.

Изменение 17
Член 18, параграф 4, буква аа) (нова)

aa) Органът има право да вземе 
решение за ускорена процедура за 
одобрение на хранителни ензими, 
които вече са на пазара, в случаите, 
когато Органът е удовлетворен от 
тяхното подлагане на подходяща 
оценка за безопасност на национално 
или общностно равнище в рамките на 
ЕС, така че съответните ензими 
могат да бъдат непосредствено 
транспонирани в списъка на 
хранителните ензими на 
Общността.

Обосновка

EFSA's resources are already limited and therefore should not be wasted in performing risk 
assessments of food enzymes which have already been appropriately evaluated within the EU, 
specifically in Denmark, France or the UK where well-established  national authorisation 
procedures exist for food enzymes.

Изменение 18
Член 18, параграф 5

(: При необходимост всички подходящи 
преходни мерки за целите на настоящия 
член могат да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по член 16, 
параграф 2.

5. При необходимост всички подходящи 
преходни мерки за целите на настоящия 
член могат да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по член 16, 
параграф 2а.

Обосновка

This amendment is needed to align the text to the provisions of the new comitology decision.
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EXPLANATORY STATEMENT

At present, there is a lack of harmonised rules at Community level controlling the use of 
enzymes in food processing. This creates not only barriers to trade and legal uncertainty, but 
also differing standards of health and consumer protection among the Member States.

Enzymes have been used in food production for hundreds of years with the most common use 
being in bakery, cheese-making, starch processing and the production of beer, fruit juices and 
other drinks. They perform many useful functions such as improving texture, appearance and 
nutritional values.

Currently EU legislation only covers enzymes used as food additives under the scope of 
Directive 89/107/EEC and just two enzymes, E 1103 Invertase and E1105 Lysozyme, are 
authorised under this Directive.

In recent years the use of food enzymes in food production has significantly increased, and 
improved technology has allowed the development of new and more complex enzymes. This 
raises issues about the potential risks to human health such as allergenicity, toxicity and 
residual microbiological activity. Enzymes are also being produced from genetically modified 
micro-organisms. There is therefore a clear need  for uniform safety evaluation at European 
level to ensure effective protection for consumers.

As Rapporteur, I therefore welcome the proposal from the Commission, and note that both 
industry and consumer associations also welcome the prospect of harmonising legislation for 
food enzyme use in the EU.

The main focus of my amendments has been on clarification and coherence, particularly in 
relation to the definitions of food enzymes and food enzyme preparations, labelling 
requirements for products not intended for sale to the final consumer and on food enzymes 
derived from genetically modified micro-organisms.

I am concerned about the possible system of double authorisation that this regulation will 
create for food enzymes falling under the scope of Regulation 1829/2003 on genetically 
modified food and feed, i.e. food enzymes derived from genetically modified organisms. 
Under the current Commission proposal, food enzymes under the scope of Regulation 
1829/2003 will have to be authorised in accordance with that Regulation before they may be 
assessed under this regulation for inclusion in the Community list of food enzymes. This may 
result in such enzymes having to undergo two separate authorisation procedures and therefore 
needs further clarification.

This concern notwithstanding, I think this legislation is a good example of the European 
Institutions, industry and consumer groups working together in the interest of both the free 
movement of goods within the EU and the right of EU citizens to a uniformly high standard of 
health and consumer protection.
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