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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevareenzymer og om 
ændring af Rådets direktiv 83/417/EØF, Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999, direktiv 
2000/13/EF og Rådets direktiv 2001/122/EF
(KOM(2006)0425 – C6–0257/2006 – 2006/0144(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2006)0425)1,

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 37 og 95, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0257/2006),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6–0000/2007),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 4

(4) Denne forordning bør udelukkende 
omfatte enzymer, der tilsættes til fødevarer 
med et teknologisk formål i forbindelse 
med fremstillingen, forarbejdningen, 
tilberedningen, behandlingen, 
emballeringen, transporten eller 
opbevaringen af de pågældende fødevarer, 
herunder enzymer, der anvendes som 
tekniske hjælpestoffer 
("fødevareenzymer"). Denne forordnings 

(4) Denne forordning bør udelukkende 
omfatte enzymer, der tilsættes til fødevarer 
med et teknologisk formål i forbindelse 
med fremstillingen, forarbejdningen, 
tilberedningen, behandlingen, 
emballeringen, transporten eller 
opbevaringen af de pågældende fødevarer, 
herunder enzymer, der anvendes som 
tekniske hjælpestoffer 
("fødevareenzymer"). Denne forordnings 

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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anvendelsesområde bør derfor ikke omfatte 
enzymer, der ikke tilsættes til fødevarer 
med et teknologisk formål, men som er 
bestemt til konsum, f.eks. enzymer med 
ernæringsformål. Mikrobielle kulturer, der 
traditionelt tilsættes ved fremstilling af 
fødevarer som f.eks. ost og vin, og som kan 
indeholde enzymer, men som ikke specifikt 
anvendes til at fremstille dem, bør ikke 
betragtes som fødevareenzymer.

anvendelsesområde bør derfor ikke omfatte 
enzymer, der ikke tilsættes til fødevarer 
med et teknologisk formål, men som er 
bestemt til konsum, f.eks. enzymer med et 
ernæringsmæssigt eller 
fordøjelsesfremmende formål. Mikrobielle 
kulturer, der traditionelt tilsættes ved 
fremstilling af fødevarer som f.eks. ost og 
vin, og som kan indeholde enzymer, men 
som ikke specifikt anvendes til at fremstille 
dem, bør ikke betragtes som 
fødevareenzymer.

Begrundelse

Det bør præciseres, at forordningens anvendelsesområde ikke omfatter enzymer, der er 
bestemt til konsum, såsom enzymer med ernæringsformål eller enzymer med 
fordøjelsesfremmende egenskaber.

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 8

(8) De fødevareenzymer, det er tilladt at 
anvende i Fællesskabet, bør opføres på en 
fællesskabsliste, der bør indeholde en 
tydelig beskrivelse af enzymerne og 
angivelse af deres anvendelsesbetingelser, 
og som bør suppleres med specifikationer, 
navnlig vedrørende deres oprindelse og 
renhedskriterier. Hvis fødevareenzymet 
indeholder eller består af en genetisk 
modificeret organisme ("GMO") som 
defineret i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. 
september 2003 om sporbarhed og 
mærkning af genetisk modificerede 
organismer og sporbarhed af fødevarer og 
foder fremstillet af genetisk modificerede 
organismer og om ændring af direktiv 
2001/18/EF, bør den entydige identifikator, 
der er tildelt den pågældende GMO i 
henhold til nævnte forordning, fremgå af 
specifikationerne.

(8) De fødevareenzymer, det er tilladt at 
anvende i Fællesskabet, bør opføres på en 
fællesskabsliste, der bør indeholde en 
tydelig beskrivelse af enzymerne og 
angivelse af deres anvendelsesbetingelser, 
og som bør suppleres med specifikationer, 
navnlig vedrørende deres oprindelse og 
renhedskriterier. Hvis fødevareenzymet 
stammer fra en genetisk modificeret 
organisme ("GMO") som defineret i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 
om sporbarhed og mærkning af genetisk 
modificerede organismer og sporbarhed af 
fødevarer og foder fremstillet af genetisk 
modificerede organismer og om ændring af 
direktiv 2001/18/EF, bør den entydige 
identifikator, der er tildelt den pågældende 
GMO i henhold til nævnte forordning, 
fremgå af specifikationerne.
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Begrundelse

Kommissionens tekst er vildledende. Genetisk modificerede organismer kan ikke i sig selv 
være enzymer, men kan anvendes til at fremstille sådanne.

Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 20

(20) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af denne forordning bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen1.

(20) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af denne forordning bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen1.

1EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. 1EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret 
ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 
22.7.2006).

Begrundelse

Ændringen er nødvendig for at bringe teksten i overensstemmelse med bestemmelserne i den 
nye komitologiafgørelse.

Ændringsforslag 4
ARTIKEL 2, STK. 4

4. Denne forordning finder ikke anvendelse 
på mikrobielle kulturer, der traditionelt
tilsættes ved fremstilling af fødevarer, og 
som kan indeholde enzymer, men som ikke 
specifikt anvendes til at fremstille dem.

4. Denne forordning finder ikke anvendelse 
på mikrobielle kulturer, der tilsættes ved 
fremstilling af fødevarer, og som kan 
indeholde enzymer, men som ikke specifikt 
anvendes til at fremstille dem.

Begrundelse

Udtrykket "traditionelt" er vagt og uddybes ikke. Uden dette udtryk vil bestemmelsen juridisk 
være mere entydig.

Ændringsforslag 5
ARTIKEL 2, STK. 5

5. Hvorvidt et givet stof er omfattet af 
anvendelsesområdet for denne forordning, 
kan om nødvendigt afgøres efter 

5. Hvorvidt et givet stof er omfattet af 
anvendelsesområdet for denne forordning, 
kan om nødvendigt afgøres efter 
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proceduren i artikel 16, stk. 2. forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
16, stk. 2a.

Begrundelse

Ændringen er nødvendig for at bringe teksten i overensstemmelse med bestemmelserne i den 
nye komitologiafgørelse.

Ændringsforslag 6
ARTIKEL 3

Ved anvendelsen af nærværende 
forordning finder definitionerne i 
forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 
1829/2003 og forordning (EF) nr. […] [om 
fødevaretilsætningsstoffer] tilsvarende 
anvendelse.

Ved anvendelsen af nærværende 
forordning finder definitionerne i 
forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 
1829/2003 og forordning (EF) nr. […] [om 
fødevaretilsætningsstoffer] tilsvarende 
anvendelse.

Endvidere forstås ved: Endvidere forstås ved:

1) "enzym": ethvert protein af 
vegetabilsk, animalsk eller mikrobiel 
oprindelse, der kan katalysere en specifik 
biokemisk reaktion, uden at dets egen 
struktur ændres derved

"fødevareenzym": et produkt, der er 
frembragt ved ekstraktion fra planter eller 
dyr eller ved fermentering ved anvendelse 
af mikroorganismer, og som:

2) "fødevareenzym": et produkt, der er 
frembragt ved ekstraktion fra planter eller 
dyr eller ved fermentering ved anvendelse 
af mikroorganismer, og som:

a) indeholder et eller flere enzymer, der 
kan katalysere en specifik biokemisk 
reaktion

a) indeholder et eller flere enzymer, der 
kan katalysere en specifik biokemisk 
reaktion

b) tilsættes til fødevarer med et teknologisk 
formål i forbindelse med fremstillingen, 
forarbejdningen, tilberedningen, 
behandlingen, emballeringen, transporten 
eller opbevaringen af fødevarer.

b) tilsættes til fødevarer med et teknologisk 
formål i forbindelse med fremstillingen, 
forarbejdningen, tilberedningen, 
behandlingen, emballeringen, transporten 
eller opbevaringen af fødevarer

3) "fødevareenzympræparat": et
fødevareenzym tilsat andre stoffer med 
henblik på at lette opbevaringen, salget, 
standardiseringen, fortyndingen eller 
opløsningen af fødevareenzymet.

Begrundelse

Begrebet "enzym" kan forstås på forskellige måder. I nogle tilfælde bruges det til at beskrive 
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det rene protein, i andre tilfælde anvendes det om det produkt, der fremkommer ved 
ekstraktion eller fermentering, og som ikke kun omfatter selve proteinet, men også visse 
restprodukter fra processen. Endelig kan udtrykket anvendes om det salgsklare produkt, som 
har fået tilsat andre ingredienser. Af hensyn til den juridiske klarhed og videnskabelige 
stringens tilføjes der separate definitioner for at sondre mellem disse tre tilfælde.

Ændringsforslag 7
ARTIKEL 5, LITRA B

b) Der er et tilstrækkeligt stort teknologisk 
behov.

b) Der er et tilstrækkeligt stort teknologisk 
behov for så vidt angår fordele og goder
for forbrugeren.

Begrundelse

Der er brug for gennemsigtige kriterier for vurderingen af, om der er et teknologisk behov for 
et enzym i fødevareproduktionen. Brugen af et fødevareenzym bør altid være forbundet med 
fordele og goder for forbrugeren.

Ændringsforslag 8
ARTIKEL 5, LITRA C

c) Det vildleder ikke forbrugeren. c) Det vildleder ikke forbrugeren med 
hensyn til en vares art, kvalitet eller 
indhold.

Begrundelse

Fødevareenzymer må ikke godkendes, hvis deres anvendelse kan vildlede forbrugerne med 
hensyn til en vares art, kvalitet og indhold.

Ændringsforslag 9
ARTIKEL 7, OVERSKRIFT

Optagelse af et genetisk modificeret enzym
på fællesskabslisten

Optagelse af enzymer hidrørende fra
genetisk modificerede organismer på 

fællesskabslisten

Begrundelse

Der er brug for klarhed omkring GMO-spørgsmålet. Fødevareenzymer kan stamme fra eller 
produceres af GMO'er, de er ikke i sig selv GMO'er.
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Ændringsforslag 10
ARTIKEL 8

Fødevareenzymer, der ikke er bestemt til 
salg til den endelige forbruger, må - uanset 
om de sælges hver for sig eller blandet med 
hinanden og/eller med andre ingredienser 
som defineret i artikel 6, stk. 4, i direktiv 
2000/13/EF - kun markedsføres, hvis 
emballage eller beholder er forsynet med 
de i denne forordnings artikel 9-23
foreskrevne oplysninger, således at de er 
let synlige, let læselige og ikke kan slettes:

1. Fødevareenzymer, der ikke er bestemt til 
salg til den endelige forbruger, må - uanset 
om de sælges hver for sig eller blandet med 
hinanden og/eller med andre ingredienser 
som defineret i artikel 6, stk. 4, i direktiv 
2000/13/EF - kun markedsføres, hvis 
emballage eller beholder er forsynet med 
de i denne artikel foreskrevne oplysninger, 
således at de er let synlige, let læselige og 
ikke kan slettes:

2. På emballage eller beholdere anføres 
følgende oplysninger:
a) navn som fastsat i denne forordning 
eller
b) hvis stoffet ikke har et navn, jf. litra a), 
en beskrivelse af fødevareenzymet, der er 
så nøjagtig, at det kan skelnes fra 
produkter, som det ellers kunne forveksles 
med.
Når fødevareenzymer eller 
fødevareenzympræparater sælges blandet 
med hinanden, skal oplysningerne, jf. 
litra a) eller b), anføres for hvert enkelt 
fødevareenzym i rækkefølge efter 
faldende andel af den samlede vægt.
c) nettomængden
d) angivelsen "til brug i fødevarer" eller 
angivelsen "til fødevarer, begrænset 
anvendelse" eller en mere specifik 
angivelse af stoffets tilsigtede anvendelse i 
fødevarer
e) om nødvendigt særlige opbevarings-
og/eller anvendelsesbetingelser.
3. Desuden anføres følgende oplysninger 
enten på emballage/beholdere eller i de 
dokumenter vedrørende sendingen, der 
skal fremlægges sammen med eller før 
leveringen, under forudsætning af at 
påtegnelsen "bestemt til fremstilling af 
fødevarer, ikke til detailsalg" anføres på 
et klart synligt sted på den pågældende 
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vares emballage eller beholder:
a) navn eller firmanavn samt adresse på 
fremstillingsvirksomheden, 
emballeringsvirksomheden eller 
forhandleren
b) en angivelse, der gør det muligt at 
identificere batchen eller partiet
c) brugsanvisning, hvis fødevareenzymet i 
mangel heraf ikke vil blive anvendt 
korrekt
d) hvis det er relevant, oplysninger om 
fødevareenzymets eller 
fødevareenzympræparatets 
sammensætning, der er så nøjagtige, at 
køberen er i stand til at sikre, at den 
kvantitative grænse i fødevarer ikke 
overskrides; den kvantitative begrænsning 
udtrykkes enten numerisk eller efter 
quantum satis-princippet
e) oplysninger, der er så nøjagtige, at 
brugeren er i stand til at overholde 
direktiv 2000/13/EF, navnlig 
bestemmelserne om allergenmærkning.
4. Denne artikel tilsidesætter ikke mere 
detaljerede eller mere vidtgående love 
eller administrative bestemmelser 
vedrørende mål og vægt eller vedrørende 
præsentation, klassificering, emballering 
og mærkning af farlige stoffer og 
præparater eller vedrørende transport 
heraf.
5. De i denne artikel omhandlede 
oplysninger skal være affattet på et sprog, 
der er let forståeligt for køberne. Den 
medlemsstat, hvor produktet 
markedsføres, kan under overholdelse af 
traktaten på sit område kræve, at 
oplysningerne gives på et eller flere af 
Fællesskabets officielle sprog efter 
medlemsstatens eget valg. Dette er ikke til 
hinder for, at oplysningerne kan anføres 
på flere sprog.
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Begrundelse

Formålet er at forenkle business-to-business-mærkningskravene ved at samle bestemmelserne 
i artikel 8, 9, 10, 12 og 14 i en enkelt artikel indeholdende alle mærkningskravene for 
fødevareenzymer og fødevareenzympræparater, der ikke er bestemt til salg til den endelige 
forbruger. Dette gør teksten mere logisk samt lettere at læse og forstå.

Ændringsforslag 11
ARTIKEL 9

Artikel 9 udgår
Krav til oplysninger vedrørende 

identifikation af fødevareenzymer
1. Når fødevareenzymer, der ikke er 
bestemt til salg til den endelige forbruger, 
sælges hver for sig eller blandet med 
hinanden, skal emballage eller beholder 
være forsynet med følgende oplysninger 
vedrørende det enkelte fødevareenzym:
a) navn som fastsat i denne forordning 
eller
b) hvis stoffet ikke har et navn, jf. litra a), 
en beskrivelse af fødevareenzymet, der er 
så nøjagtig, at det kan skelnes fra 
produkter, som det ellers kunne forveksles 
med.
2. Når fødevareenzymer sælges blandet 
med hinanden, skal oplysningerne, jf. stk. 
1, anføres for hvert enkelt fødevareenzym 
i rækkefølge efter faldende andel af den 
samlede vægt.

Begrundelse

Se ændringsforslaget til artikel 8, der samler alle de ovennævnte bestemmelser for 
fødevareenzymer og fødevareenzympræparater, der ikke er bestemt til salg til den endelige 
forbruger.

Ændringsforslag 12
ARTIKEL 10

Artikel 10 udgår
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Krav til oplysninger, hvis andre stoffer, 
materialer eller fødevareingredienser er 

blandet i fødevareenzymer
Hvis andre stoffer, materialer eller 
fødevareingredienser end 
fødevareenzymer er blandet i 
fødevareenzymer, der ikke er bestemt til 
salg til den endelige forbruger, for at lette 
opbevaring, salg, standardisering, 
fortynding eller opløsning, anføres de 
oplysninger, der er foreskrevet i artikel 9, 
på fødevareenzymernes emballage, 
beholdere eller ledsagedokumenter og 
oplysning om hver enkelt bestanddel i 
rækkefølge efter faldende andel af den 
samlede vægt.

Begrundelse

Se ændringsforslaget til artikel 8, der samler alle de ovennævnte bestemmelser for 
fødevareenzymer og fødevareenzympræparater, der ikke er bestemt til salg til den endelige 
forbruger.

Ændringsforslag 13
ARTIKEL 11

Hvis fødevareenzymer, der ikke er bestemt 
til salg til den endelige forbruger, blandes 
med andre fødevareingredienser, skal der 
på fødevareenzymernes emballage eller 
beholdere anføres en liste over alle 
bestanddele i rækkefølge efter faldende 
andel af den samlede vægt.

Hvis fødevareenzymer eller 
fødevareenzympræparater, der ikke er 
bestemt til salg til den endelige forbruger, 
blandes med andre fødevareingredienser, 
skal der på den herved fremstillede vares
emballage eller beholdere anføres en liste 
over alle bestanddele i rækkefølge efter 
faldende andel af den samlede vægt.

Begrundelse

Ifølge ændringsforslaget til artikel 3 skal et fødevareenzym, der er blandet med andre 
fødevareingredienser, defineres som "fødevareenzympræparat". Dette begreb dækker 
indholdet af artikel 10 om "krav til oplysninger, hvis andre stoffer, materialer eller 
fødevareingredienser er blandet i fødevareenzymer", hvorved det ikke længere er nødvendigt 
at have to særskilte artikler. Termen "fødevareenzym" er ikke korrekt her og kan være 
vildledende, idet fødevareenzymer, der er blandet med andre ingredienser, ikke længere kan 
betegnes som rene fødevareenzymer. En mere præcis betegnelse vil være "den herved 
fremstillede vare".
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Ændringsforslag 14
ARTIKEL 12

Artikel 12 udgår
Generelle krav til oplysning vedrørende 

fødevareenzymer
1. På emballage eller beholdere for 
fødevareenzymer, der ikke er bestemt til 
salg til den endelige forbruger, anføres 
følgende oplysninger:
a) angivelsen "til brug i fødevarer" eller 
angivelsen "til fødevarer, begrænset 
anvendelse" eller en mere specifik 
angivelse af stoffets tilsigtede anvendelse i 
fødevarer
b) om nødvendigt særlige opbevarings-
og/eller anvendelsesbetingelser
c) brugsanvisning, hvis fødevareenzymet i 
mangel heraf ikke vil blive anvendt 
korrekt
d) en angivelse, der gør det muligt at 
identificere batchen eller partiet
e) navn eller firmanavn samt adresse på 
fremstillingsvirksomheden, 
emballeringsvirksomheden eller 
forhandleren
f) hvis en bestanddel af fødevareenzymet 
er omfattet af en kvantitativ grænse i 
fødevarer, angivelse af den pågældende 
bestanddel procentandel af 
fødevareenzymet eller oplysninger om 
fødevareenzymets sammensætning, der er 
så nøjagtige, at køberen er i stand til at 
sikre, at den kvantitative grænse i 
fødevarer ikke overskrides; hvis den 
samme kvantitative begrænsning gælder 
for en gruppe af bestanddele, hvad enten 
de anvendes alene eller sammen, kan det 
samlede procentvise indhold anføres som 
et enkelt tal; den kvantitative 
begrænsning udtrykkes enten numerisk 
eller efter quantum satis-princippet
g) nettomængden



PR\656848DA.doc 15/18 PE 386.295v02-00

DA

h) hvis det er relevant, oplysninger om et 
fødevareenzym eller andre stoffer, der er 
omhandlet i artikel 9, 10 og 11 i denne 
forordning, og som er opført i bilag IIIa 
til direktiv 2000/13/EF.
2. Uanset stk. 1 er det tilstrækkeligt, at de 
i stk. 1, litra c)-f) og litra h), krævede 
oplysninger anføres i de dokumenter 
vedrørende sendingen, der skal 
fremlægges sammen med eller før 
leveringen, under forudsætning af at 
påtegnelsen "bestemt til fremstilling af 
fødevarer, ikke til detailsalg" anføres på 
et klart synligt sted på den pågældende 
vares emballage eller beholder.

Begrundelse

Se ændringsforslaget til artikel 8, der samler alle de ovennævnte bestemmelser for 
fødevareenzymer og fødevareenzympræparater, der ikke er bestemt til salg til den endelige 
forbruger.

Ændringsforslag 15
AFDELING 3 OG ARTIKEL 14

AFDELING 3 udgår
Andre mærkningskrav

Artikel 14
1. Artikel 8-13 tilsidesætter ikke mere 
detaljerede eller mere vidtgående love 
eller administrative bestemmelser 
vedrørende mål og vægt eller vedrørende 
præsentation, klassificering, emballering 
og mærkning af farlige stoffer og 
præparater eller vedrørende transport 
heraf.
2. Oplysningerne omhandlet i artikel 8-13 
skal være affattet på et sprog, der er let 
forståeligt for køberne.
Den medlemsstat, hvor produktet 
markedsføres, kan under overholdelse af 
traktaten på sit område kræve, at 
oplysningerne gives på et eller flere af 
Fællesskabets officielle sprog efter 
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medlemsstatens eget valg.
Første og andet afsnit er ikke til hinder 
for, at oplysningerne kan anføres på flere 
sprog.

Begrundelse

Se ændringsforslaget til artikel 8, der samler alle de ovennævnte bestemmelser for 
fødevareenzymer og fødevareenzympræparater, som ikke er bestemt til salg til den endelige 
forbruger.

Ændringsforslag 16
ARTIKEL 16, STK. 2 A (nyt)

2a. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i 
afgørelse 1999/468/EF i 
overensstemmelse med samme afgørelses 
artikel 8.

Begrundelse

Ændringen er nødvendig for at bringe teksten i overensstemmelse med bestemmelserne i den 
nye komitologiafgørelse.

Ændringsforslag 17
ARTIKEL 18, STK. 4 A A (nyt)

(aa) Autoriteten kan vælge at anvende en 
hurtig godkendelsesprocedure for 
fødevareenzymer, der allerede er på 
markedet, hvis den anser det for godtgjort, 
at de har gennemgået en fyldestgørende 
sikkerhedsvurdering på nationalt plan 
eller fællesskabsplan inden for EU, 
således at de kan opføres direkte på 
fællesskabslisten over fødevareenzymer.

Begrundelse

EFSA's ressourcer er i forvejen begrænsede og bør derfor ikke spildes på risikovurderinger af 
fødevareenzymer, som allerede har gennemgået en forsvarlig vurdering inden for EU, navnlig 
i lande som Danmark, Frankrig og Det Forenede Kongerige, hvor der findes veletablerede 
nationale godkendelsesprocedurer for fødevareenzymer.
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Ændringsforslag 18
ARTIKEL 18, STK. 5

5. Relevante overgangsforanstaltninger 
vedrørende denne artikel vedtages om 
fornødent efter proceduren i artikel 16, 
stk. 2.

5. Relevante overgangsforanstaltninger 
vedrørende denne artikel vedtages om 
fornødent efter proceduren i artikel 16, stk.
2a.

Begrundelse

Ændringen er nødvendig for at bringe teksten i overensstemmelse med bestemmelserne i den 
nye komitologiafgørelse.
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BEGRUNDELSE

Der savnes på nuværende tidspunkt fælles EU-regler til kontrol med anvendelse af enzymer 
ved fødevarefremstilling. Dette skaber ikke blot handelshindringer, men også uensartede 
standarder for sundheds- og forbrugerbeskyttelsen i medlemsstaterne.

Enzymer er blevet brugt i fødevarefremstillingen i flere hundrede år og har især været anvendt 
til fremstilling af bagværk, ost, øl, frugtsaft og andre drikkevarer samt til forarbejdning af 
stivelse. De tjener mange nyttige formål såsom forbedring af konsistens, udseende og 
næringsværdi.

Den nuværende EU-lovgivning dækker kun enzymer anvendt som tilsætningsstoffer til 
fødevarer i henhold til direktiv 89/107/EØF, og kun to enzymer er godkendt i henhold til dette 
direktiv, nemlig E 1103 Invertase og E1105 Lysozym.

I de seneste år er der sket en betydelig vækst i anvendelsen af fødevareenzymer, og den 
forbedrede teknologi har gjort det muligt at udvikle nye og mere komplekse enzymer. Dette 
rejser spørgsmålet om potentielle risici for menneskers sundhed for så vidt angår 
allergenicitet, toksicitet og mikrobiologisk restaktivitet. Der fremstilles endvidere enzymer på 
grundlag af genetisk modificerede organismer. Der er derfor et klart behov for en ensartet 
sikkerhedsvurdering på europæisk plan med henblik på at sikre en effektiv beskyttelse af 
forbrugerne.

Som ordfører hilser jeg derfor Kommissionens forslag velkomment og bemærker, at såvel 
industrien som forbrugersammenslutningerne også ser positivt på udsigten til en 
harmonisering af lovgivningen for anvendelse af fødevareenzymer i EU.

Hovedsigtet med mine ændringsforslag er at præcisere og skabe større sammenhæng, navnlig 
med hensyn til definitionerne på fødevareenzym og fødevareenzympræparat, 
mærkningskravene for varer, der ikke er bestemt til salg til den endelige forbruger, samt med 
hensyn til fødevareenzymer, der stammer fra genetisk modificerede organismer.

Jeg finder det betænkeligt, at der med denne forordning muligvis vil blive skabt et dobbelt 
godkendelsessystem for fødevareenzymer, som er omfattet af forordning 1829/2003 om 
genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, dvs. fødevareenzymer fremstillet af genetisk 
modificerede organismer. I henhold til det foreliggende kommissionsforslag skal 
fødevareenzymer, der er omfattet af forordning 1829/2003, først skulle godkendes i henhold 
til den nævnte forordning, inden det kan vurderes, om de kan optages på listen over 
fødevareenzymer i henhold til den foreliggende forordning. Dette kan resultere i, at sådanne 
enzymer skal gennemgå de særskilte godkendelsesprocedurer, og der er derfor behov for 
yderligere præcisering.

Men bortset fra disse betænkeligheder anser jeg denne lovgivning for at være et godt 
eksempel på, hvordan EU-institutionerne, industrien og forbrugergrupperne kan arbejde 
sammen til fordel for såvel den frie bevægelighed for varer inden for EU som EU-borgernes 
ret til en ensartet høj standard for sundheds- og forbrugerbeskyttelsen.
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