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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* : Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I : Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II : Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση) πλειοψηφία των 
ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για απόρριψη 
ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** : Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός από τις 
περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 και 300 της 
Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I : Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση) πλειοψηφία των 
ψηφισάντων

***II : Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση) πλειοψηφία των 
ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για απόρριψη 
ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III : Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για την έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και 
αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει 
της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς 
λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις 
διόρθωσης υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τα ένζυμα τροφίμων και την τροποποίηση της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ και της 
οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου
(COM(2006)0425 – C6-0257/2006 – 2006/0144(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2006)0425)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 και τα άρθρα 37 και 95 της Συνθήκης ΕΚ,  
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0257/2006),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας (A6-0000/2007),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
την Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4

(4) Ο παρών κανονισμός θα καλύψει μόνο 
τα ένζυμα που προστίθενται στα τρόφιμα 
για τεχνολογικούς σκοπούς κατά την 
παρασκευή, μεταποίηση, προετοιμασία, 
επεξεργασία, συσκευασία, μεταφορά ή 
αποθήκευση των τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων και των ενζύμων 
που χρησιμοποιούνται ως βοηθητικά μέσα 

(4) Ο παρών κανονισμός θα καλύψει μόνο 
τα ένζυμα που προστίθενται στα τρόφιμα 
για τεχνολογικούς σκοπούς κατά την 
παρασκευή, μεταποίηση, προετοιμασία, 
επεξεργασία, συσκευασία, μεταφορά ή 
αποθήκευση των τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων και των ενζύμων 
που χρησιμοποιούνται ως βοηθητικά μέσα 

  
1 ΕΕ C … / Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην ΕΕ.
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επεξεργασίας («ένζυμα τροφίμων»). 
Συνεπώς, το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού δεν πρέπει να 
επεκταθεί στα ένζυμα τα οποία δεν 
προστίθενται στα τρόφιμα για 
τεχνολογικούς σκοπούς, αλλά 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο, όπως είναι τα ένζυμα που 
χρησιμοποιούνται για θρεπτικούς σκοπούς. 
Οι μικροβιακές καλλιέργειες που 
χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στην 
παραγωγή τροφίμων όπως το τυρί και το 
κρασί και οι οποίες μπορεί να περιέχουν 
ένζυμα, τα οποία όμως δεν 
χρησιμοποιούνται ειδικά για την παραγωγή 
των τροφίμων αυτών δεν πρέπει να 
θεωρούνται ένζυμα τροφίμων.

επεξεργασίας («ένζυμα τροφίμων»). 
Συνεπώς, το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού δεν πρέπει να 
επεκταθεί στα ένζυμα τα οποία δεν 
προστίθενται στα τρόφιμα για 
τεχνολογικούς σκοπούς, αλλά 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο, όπως είναι τα ένζυμα που 
χρησιμοποιούνται για θρεπτικούς ή 
πεπτικούς σκοπούς. Οι μικροβιακές 
καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται 
παραδοσιακά στην παραγωγή τροφίμων 
όπως το τυρί και το κρασί και οι οποίες 
μπορεί να περιέχουν ένζυμα, τα οποία 
όμως δεν χρησιμοποιούνται ειδικά για την 
παραγωγή των τροφίμων αυτών δεν πρέπει 
να θεωρούνται ένζυμα τροφίμων.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι το πεδίο του παρόντος κανονισμού δεν πρέπει να καλύπτει ένζυμα 
που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο όπως ένζυμα για θρεπτικούς σκοπούς ή 
ένζυμα που χρησιμοποιούνται ως βοηθητικά της πέψης.

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8

(8) Τα ένζυμα τροφίμων των οποίων η 
χρήση επιτρέπεται στο εσωτερικό της 
Κοινότητας πρέπει να εμφανίζονται σε 
κοινοτικό κατάλογο που θα περιγράφει 
σαφώς τα ένζυμα, θα καθορίζει τους όρους 
που διέπουν τη χρήση τους και θα 
συμπληρώνεται από προδιαγραφές, ιδίως 
σχετικά με την προέλευσή τους και τα 
κριτήρια καθαρότητας. Εάν το ένζυμο 
τροφίμων περιέχει ή αποτελείται από 
γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς 
(«ΓΤΟ») κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την 
ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση 
γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών 
και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και 
ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς 

(8) Τα ένζυμα τροφίμων των οποίων η 
χρήση επιτρέπεται στο εσωτερικό της 
Κοινότητας πρέπει να εμφανίζονται σε 
κοινοτικό κατάλογο που θα περιγράφει 
σαφώς τα ένζυμα, θα καθορίζει τους όρους 
που διέπουν τη χρήση τους και θα 
συμπληρώνεται από προδιαγραφές, ιδίως 
σχετικά με την προέλευσή τους και τα 
κριτήρια καθαρότητας. Εάν το ένζυμο 
τροφίμων προέρχεται από γενετικώς 
τροποποιημένους οργανισμούς («ΓΤΟ») 
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την 
ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση 
γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών 
και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και 
ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς 
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τροποποιημένους οργανισμούς, και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, ο 
μοναδικός ταυτοποιητής που έχει δοθεί στο 
ΓΤΟ σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό 
πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται στις 
προδιαγραφές. 

τροποποιημένους οργανισμούς, και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, ο 
μοναδικός ταυτοποιητής που έχει δοθεί στο 
ΓΤΟ σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό 
πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται στις 
προδιαγραφές. 

Αιτιολόγηση

Το κείμενο στην πρόταση της Επιτροπής είναι παραπλανητικό. Οι γενετικώς τροποποιημένοι 
οργανισμοί δεν είναι δυνατόν οι ίδιοι να είναι ένζυμα αλλά μπορούν να χρησιμοποιούνται για 
την παραγωγή ενζύμων.

Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 20

(20) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού πρέπει να είναι 
σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ 
του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, 
για τον καθορισμό των όρων άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που 
ανατίθενται στην Επιτροπή1.

(20) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού πρέπει να 
θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
που ανατίθενται στην Επιτροπή1.

1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. 1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως 
τροποποιήθηκε από την απόφαση 2006/512/ΕΚ 
(ΕΕ L 200, 22.7.2006, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία χρειάζεται για να καταστεί το κείμενο συμβατό με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης περί επιτροπολογίας.

Τροπολογία 4
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
σε μικροβιακές καλλιέργειες που 
χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στην 
παραγωγή τροφίμων και οι οποίες μπορεί 
να περιέχουν ένζυμα, αλλά δεν 
χρησιμοποιούνται ειδικά για την παραγωγή 
τους.

4. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
σε μικροβιακές καλλιέργειες που 
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή 
τροφίμων και οι οποίες μπορεί να 
περιέχουν ένζυμα, αλλά δεν 
χρησιμοποιούνται ειδικά για την παραγωγή 
τους. 
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Αιτιολόγηση

Ο όρος "παραδοσιακά" είναι ασαφής και δεν επεξηγείται περαιτέρω. Η παράγραφος προσφέρει 
μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου χωρίς αυτόν τον όρο.

Τροπολογία 5
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

5. Όπου είναι αναγκαίο, είναι δυνατόν να 
αποφασίζεται, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 
2, εάν μια δεδομένη ουσία εμπίπτει ή όχι 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.

5. Όπου είναι αναγκαίο, είναι δυνατόν να 
αποφασίζεται, σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2α, 
εάν μια δεδομένη ουσία εμπίπτει ή όχι στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία χρειάζεται για να καταστεί το κείμενο συμβατό με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης περί επιτροπολογίας.

Τροπολογία 6
ΑΡΘΡΟ 3

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού ισχύουν οι ορισμοί του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] [κανονισμός 
σχετικά με τα πρόσθετα τροφίμων].
Επιπλέον, ισχύει ο ακόλουθος ορισμός:

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού ισχύουν οι ορισμοί του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] [κανονισμός 
σχετικά με τα πρόσθετα τροφίμων].
Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί:
(1) "ένζυμο" νοείται οιαδήποτε πρωτεΐνη 
φυτικής, ζωικής ή μικροβιακής 
προέλευσης ικανή να δρα ως καταλύτης 
σε ειδική βιοχημική αντίδραση χωρίς 
μεταβολή της δομής της κατά τη 
διεργασία·

«ένζυμο τροφίμων», το προϊόν που 
λαμβάνεται με εκχύλιση από φυτά ή ζώα ή 
από διαδικασία ζύμωσης με χρήση 
μικροοργανισμών:

(2) «ένζυμο τροφίμων», το προϊόν που 
λαμβάνεται με εκχύλιση από φυτά ή ζώα ή 
από διαδικασία ζύμωσης με χρήση 
μικροοργανισμών:

(α) το οποίο περιέχει ένα ή περισσότερα 
ένζυμα ικανά να δράσουν ως καταλύτες σε 
συγκεκριμένη βιοχημική αντίδραση· και

(α) το οποίο περιέχει ένα ή περισσότερα 
ένζυμα ικανά να δράσουν ως καταλύτες σε 
συγκεκριμένη βιοχημική αντίδραση· και
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(β) το οποίο προστίθεται σε τρόφιμο για να 
εκτελέσει τεχνολογική λειτουργία στην 
παρασκευή, μεταποίηση, προετοιμασία, 
επεξεργασία, συσκευασία, μεταφορά ή 
αποθήκευση των τροφίμων.

(β) το οποίο προστίθεται σε τρόφιμο για να 
εκτελέσει τεχνολογική λειτουργία στην 
παρασκευή, μεταποίηση, προετοιμασία, 
επεξεργασία, συσκευασία, μεταφορά ή 
αποθήκευση των τροφίμων.

(3) "παρασκεύασμα ενζύμων τροφίμων" 
νοείται ένζυμο τροφίμων που συνδυάζεται 
με άλλες ουσίες για τη διευκόλυνση της 
αποθήκευσης, της πώλησης, της 
τυποποίησης, της αραίωσης ή διάλυσης 
του ενζύμου τροφίμων. 

Αιτιολόγηση

Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις ως προς το τί σημαίνει ο όρος "ένζυμο". Σε 
μερικές περιπτώσεις ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει την καθαρά ενζυμική πρωτεΐνη 
ενώ σε άλλες χρησιμοποιείται για να περιγράψει το προϊόν που λαμβάνεται με εκχύλιση ή 
ζύμωση που περιλαμβάνει όχι μόνον την ενζυμική πρωτεΐνη αλλά και υπολείμματα της 
διεργασίας. Τέλος ο όρος ένζυμο μπορεί να επίσης να χρησιμοποιείται για να περιγράψει το 
έτοιμο προς πώληση προϊόν στο οποίο έχουν προστεθεί άλλα συστατικά. Για λόγους ασφάλειας 
δικαίου και καλής επιστήμης χρειάζονται χωριστοί ορισμοί για να γίνεται διάκριση μεταξύ των 
τριών αυτών καταστάσεων.

Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ 5, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)

(β) υπάρχει λογική τεχνολογική ανάγκη· (β) υπάρχει λογική τεχνολογική ανάγκη 
από την άποψη των πλεονεκτημάτων και 
οφελών  που προσφέρονται στον 
καταναλωτή·

Αιτιολόγηση

Χρειάζονται διαφανή κριτήρια για να προσδιορισθεί κατά πόσο υπάρχει τεχνολογική ανάγκη για 
τη χρήση ενζύμου στην παραγωγή τροφίμων. Η χρήση ενζύμου τροφίμων πρέπει πάντα να έχει 
πλεονεκτήματα και οφέλη για τον καταναλωτή.

Τροπολογία 8
ΑΡΘΡΟ 5, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ)

(γ) η χρήση του δεν παραπλανεί τον 
καταναλωτή.

(γ) η χρήση του δεν παραπλανεί τον 
καταναλωτή ως προς τη φύση, την 
ποιότητα ή την ουσία ενός προϊόντος.
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Αιτιολόγηση

Τα ένζυμα τροφίμων δεν πρέπει να εγκρίνονται εάν η χρήση τους ενδέχεται να παραπλανεί τους 
καταναλωτές ως προς τη φύση, την ποιότητα και την ουσία ενός προϊόντος.

Τροπολογία 9
ΑΡΘΡΟ 7, ΤΙΤΛΟΣ

Καταχώριση γενετικώς τροποποιημένων
ενζύμων στον κοινοτικό κατάλογο

Καταχώριση ενζύμων που προέρχονται 
από γενετικώς τροποποιημένους 

οργανισμούς (ΓΤΟ) στον κοινοτικό 
κατάλογο

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται σαφήνεια στο ζήτημα των ΓΤΟ. Τα ένζυμα τροφίμων μπορούν να προέρχονται ή να 
παράγονται από ΓΤΟ: δεν είναι τα ίδια ΓΤΟ.

Τροπολογία 10
ΑΡΘΡΟ 8
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Τα ένζυμα τροφίμων που δεν προορίζονται 
για πώληση στον τελικό καταναλωτή, είτε 
πωλούνται χωριστά είτε αναμεμειγμένα 
μεταξύ τους ή/και με άλλα συστατικά όπως 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ, μπορούν να 
διατεθούν στην αγορά μόνο εάν η 
συσκευασία ή ο περιέκτης τους φέρουν τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στα άρθρα 
9 έως 12 του παρόντος κανονισμού, οι 
οποίες πρέπει να είναι ευδιάκριτες, 
ευανάγνωστες και ανεξίτηλες.

1. Τα ένζυμα τροφίμων που δεν 
προορίζονται για πώληση στον τελικό 
καταναλωτή, είτε πωλούνται χωριστά είτε 
αναμεμειγμένα μεταξύ τους ή/και με άλλα 
συστατικά όπως ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, 
μπορούν να διατεθούν στην αγορά μόνο 
εάν η συσκευασία ή ο περιέκτης τους 
φέρουν τις πληροφορίες που προβλέπονται 
στο παρόν άρθρο, οι οποίες πρέπει να 
είναι ευδιάκριτες, ευανάγνωστες και 
ανεξίτηλες.

2. Η συσκευασία ή οι περιέκτες παρέχουν 
τις ακόλουθες πληροφορίες: 

(α) την ονομασία που καθορίζεται στον 
παρόντα κανονισμό· ή

(β) εάν δεν υπάρχει ονομασία, όπως 
αναφέρεται στο σημείο α), περιγραφή του 
ενζύμου τροφίμων, επαρκώς ακριβή για 
τη διάκρισή του από προϊόντα με τα 
οποία ενδέχεται να υπάρξει σύγχυση.

Εάν τα ένζυμα τροφίμων ή τα 
παρασκευάσματα ενζύμων τροφίμων 
πωλούνται αναμεμειγμένα, οι 
πληροφορίες που προβλέπονται στο 
σημείο (α) ή (β) δίδονται για κάθε ένα 
ένζυμο τροφίμων, κατά φθίνουσα σειρά 
του ποσοστού του στο συνολικό βάρος·

(γ) την καθαρή ποσότητα·

(δ) την ένδειξη "για χρήση σε τρόφιμα" ή 
"περιορισμένη χρήση σε τρόφιμα" ή μια 
πιο συγκεκριμένη αναφορά της 
προβλεπόμενης χρήσης του σε τρόφιμα·

(ε) εάν χρειάζεται, τους ειδικούς όρους 
αποθήκευσης και χρήσης·

3. Επιπροσθέτως παρέχονται οι 
ακόλουθες πληροφορίες είτε στη 
συσκευασία είτε στους περιέκτες ή στα 



PE 386.295v03-00 12/20 PR\656848EL.doc

EL

σχετικά με το προϊόν έγγραφα τα οποία 
υποβάλλονται κατά ή πριν την παράδοση, 
υπό την προϋπόθεση ότι η ένδειξη 
«προορίζεται για την παρασκευή 
τροφίμου και όχι για λιανική πώληση» 
εμφανίζεται σε ευδιάκριτο σημείο της 
συσκευασίας ή του περιέκτη του εν λόγω 
προϊόντος:

(α)  το όνομα ή την εμπορική επωνυμία 
και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή 
του συσκευαστή ενός πωλητή 
εγκατεστημένου στο εσωτερικό της 
Κοινότητας·

(β) σήμα αναγνώρισης της παρτίδας ή 
του φορτίου·

(γ) τις οδηγίες χρήσης, εάν η παράλειψη 
αυτών αποκλείει την κατάλληλη χρήση 
του ενζύμου τροφίμων·

(δ) επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τη 
σύνθεση του ενζύμου τροφίμων ή του 
παρασκευάσματος ενζύμου τροφίμων 
ώστε να δίδεται δυνατότητα στον χρήστη 
να συμμορφώνεται με τα όρια ποσότητας 
στα τρόφιμα:  το όριο ποσότητας 
εκφράζεται είτε αριθμητικά είτε με την 
αρχή «quantum satis»·

(ε) επαρκείς πληροφορίες για να δίδεται η 
δυνατότητα στον χρήστη να 
συμμορφώνεται με την οδηγία 
2000/13/ΕΚ, ιδιαίτερα με τις διατάξεις 
σχετικά με την επισήμανση 
αλλεργιογόνων.

4. Το άρθρο αυτό ισχύει με επιφύλαξη πιο 
λεπτομερών ή πιο εκτενών νόμων, 
κανονισμών ή διοικητικών διατάξεων 
σχετικά με τα βάρη και τα μέτρα ή όσον 
αφορά την παρουσίαση, την ταξινόμηση, 
τη συσκευασία και την επισήμανση 
επικίνδυνων ουσιών και σκευασμάτων ή
τη μεταφορά παρόμοιων ουσιών.
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5. Οι πληροφορίες που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο διατυπώνονται σε γλώσσα 
εύκολα κατανοητή από τους αγοραστές. 
Το κράτος μέλος στου οποίου την αγορά 
διατίθεται το προϊόν, μπορεί, σύμφωνα με 
τη Συνθήκη, να ορίσει εντός της 
επικράτειάς του ότι οι εν λόγω 
πληροφορίες παρέχονται κατόπιν 
αιτήσεως σε μια ή περισσότερες από τις 
επίσημες γλώσσες, προσδιοριζόμενη από 
το εν λόγω κράτος μέλος. Τούτο δεν 
απαγορεύει οι πληροφορίες αυτές να 
παρέχονται σε πλείονες γλώσσες.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να απλοποιηθεί η επισήμανση μεταξύ επιχειρήσεων με 
αντικατάσταση των άρθρων 8, 9, 10, 12 και 14 από ένα και μόνον άρθρο που περιέχει όλες τις 
απαιτήσεις για επισήμανση ενζύμων τροφίμων και παρασκευάσματα ενζύμων τροφίμων που δεν 
προορίζονται για πώληση στον τελικό καταναλωτή. Τούτο βελτιώνει τη λογική του κειμένου και 
διευκολύνει την ανάγνωση και την κατανόηση.

Τροπολογία 11
ΑΡΘΡΟ 9

Άρθρο 9
Απαιτήσεις πληροφόρησης σχετικά με 

την ταυτοποίηση των ενζύμων τροφίμων

διαγράφεται

1. Εάν τα ένζυμα τροφίμων που δεν 
προορίζονται για πώληση στον τελικό 
καταναλωτή πωλούνται χωριστά ή 
αναμεμειγμένα, η συσκευασία ή ο 
περιέκτης τους φέρουν τις ακόλουθες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε ένζυμο 
τροφίμων:
(α) την ονομασία που καθορίζεται στον 
παρόντα κανονισμό· ή
(β) εάν δεν υπάρχει ονομασία, όπως 
αναφέρεται στο σημείο α), περιγραφή του 
ενζύμου τροφίμων, επαρκώς ακριβή για 
τη διάκρισή του από προϊόντα με τα 
οποία ενδέχεται να υπάρξει σύγχυση.
2. Εάν τα ένζυμα τροφίμων πωλούνται 
αναμεμειγμένα, οι πληροφορίες που 
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προβλέπονται στην παράγραφο 1 πρέπει 
να δίδονται για κάθε ένα ένζυμο 
τροφίμων, κατά φθίνουσα σειρά του 
ποσοστού του στο συνολικό βάρος.

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στο άρθρο 8 που περιέχει όλες τις ανωτέρω διατάξεις για την επισήμανση 
ενζύμων τροφίμων και παρασκευασμάτων ενζύμων τροφίμων που δεν προορίζονται για 
πώληση στον τελικό καταναλωτή.

Τροπολογία 12
ΑΡΘΡΟ 10

Άρθρο 10 διαγράφεται

Απαιτήσεις πληροφόρησης όταν άλλες 
ουσίες, υλικά ή συστατικά τροφίμων 

ενσωματώνονται σε ένζυμα τροφίμων

Όταν ουσίες, υλικά ή συστατικά 
τροφίμων, εκτός των ενζύμων τροφίμων, 
ενσωματώνονται σε ένζυμα τροφίμων που 
δεν προορίζονται για πώληση στον τελικό 
καταναλωτή, για τη διευκόλυνση της 
αποθήκευσης, της πώλησης, της 
τυποποίησης, της αραίωσης ή διάλυσης, 
η συσκευασία, οι περιέκτες ή τα 
συνοδευτικά έγγραφα των ενζύμων 
τροφίμων φέρουν τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 9 και ένδειξη για 
κάθε συστατικό κατά φθίνουσα σειρά του 
ποσοστού του στο συνολικό βάρος. 

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στο άρθρο 8 που περιέχει όλες τις ανωτέρω διατάξεις για την επισήμανση 
ενζύμων τροφίμων και παρασκευασμάτων ενζύμων τροφίμων που δεν προορίζονται για 
πώληση στον τελικό καταναλωτή.

Τροπολογία 13
ΑΡΘΡΟ 11

Όταν τα ένζυμα τροφίμων που δεν 
προορίζονται για πώληση στον τελικό 

Όταν τα ένζυμα τροφίμων ή τα 
παρασκευάσματα ενζύμων τροφίμων που 
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καταναλωτή αναμειγνύονται με άλλα 
συστατικά τροφίμων, η συσκευασία ή οι 
περιέκτες των ενζύμων τροφίμων φέρουν 
κατάλογο όλων των συστατικών κατά 
φθίνουσα σειρά του ποσοστού τους στο 
συνολικό βάρος.

δεν προορίζονται για πώληση στον τελικό 
καταναλωτή αναμειγνύονται με άλλα 
συστατικά τροφίμων, η συσκευασία ή οι 
περιέκτες του προϊόντος που προκύπτει 
φέρουν κατάλογο όλων των συστατικών 
κατά φθίνουσα σειρά του ποσοστού τους 
στο συνολικό βάρος.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τους ορισμούς που περιέχονται στην τροπολογία επί του άρθρου 3, ένα ένζυμο 
τροφίμων που αναμειγνύεται με άλλα συστατικά τροφίμων ορίζεται ως παρασκεύασμα ενζύμων 
τροφίμων. Ο όρος "παρασκεύασμα ενζύμων τροφίμων" καλύπτει την έννοια του άρθρου 10 –
δηλ.  "Απαιτήσεις πληροφόρησης όταν άλλες ουσίες, υλικά ή συστατικά τροφίμων 
ενσωματώνονται σε ένζυμα τροφίμων" – και με τον τρόπο αυτό αίρεται η ανάγκη για δύο 
χωριστά άρθρα. Ο όρος ένζυμο τροφίμων δεν είναι σωστός εν προκειμένω και θα μπορούσε να 
παραπλανήσει τον αναγνώστη·  εάν τα ένζυμα τροφίμων αναμειγνύονται με άλλα συστατικά δεν 
μπορούν πλέον να περιγράφονται αμιγώς ως ένζυμο τροφίμων. Η διατύπωση του "προϊόντος 
που προκύπτει" είναι πιο ακριβής ορισμός.

Τροπολογία 14
ΑΡΘΡΟ 12

Άρθρο 12
Γενικές απαιτήσεις πληροφόρησης για τα 

ένζυμα τροφίμων

διαγράφεται

1. Η συσκευασία ή οι περιέκτες των 
ενζύμων τροφίμων που δεν προορίζονται 
για πώληση στον τελικό καταναλωτή 
φέρουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) την ένδειξη «για χρήση σε τρόφιμα» ή 
την ένδειξη «περιορισμένη χρήση σε 
τρόφιμα» ή μια πιο συγκεκριμένη 
αναφορά της προβλεπόμενης χρήσης του 
σε τρόφιμα·

(β) εάν χρειάζεται, τους ειδικούς όρους 
αποθήκευσης και χρήσης·

(γ) τις οδηγίες χρήσης, εάν η παράλειψη 
αυτών αποκλείει την κατάλληλη χρήση 
του ενζύμου τροφίμων·

(δ) σήμα αναγνώρισης της παρτίδας ή 
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του φορτίου·

(ε) την επωνυμία της επιχείρησης και τη 
διεύθυνση του παρασκευαστή, 
συσκευαστή ή πωλητή·

(στ) όταν ένα συστατικό στοιχείο του 
ενζύμου τροφίμων υπόκειται σε 
περιορισμό όσον αφορά την ποσότητα 
στο τρόφιμο, την ένδειξη του ποσοστού 
αυτού του συστατικού στο ένζυμο 
τροφίμων ή επαρκείς πληροφορίες για τη 
σύνθεση του ενζύμου τροφίμων ώστε να 
διευκολύνεται ο αγοραστής στη 
διαπίστωση της συμμόρφωσης με το όριο 
ποσότητας στο τρόφιμο· όταν το ίδιο όριο 
ποσότητας ισχύει για μια ομάδα 
συστατικών που χρησιμοποιούνται 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, μπορεί να 
δίνεται το συνδυασμένο ποσοστό ως 
ενιαίο μέγεθος· το όριο ποσότητας 
εκφράζεται είτε αριθμητικά είτε με την 
αρχή «quantum satis»· 

(ζ) την καθαρή ποσότητα·
(η) όπου ενδείκνυται, πληροφορίες 
σχετικά με το ένζυμο τροφίμων ή άλλες 
ουσίες που αναφέρονται στα άρθρα 9, 10 
και 11 του παρόντος κανονισμού και 
καταγράφονται στο παράρτημα IIIα της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, οι πληροφορίες που απαιτούνται στα 
σημεία γ) έως στ) και στο σημείο η) της 
εν λόγω παραγράφου, μπορούν να 
αναφέρονται μόνο στα έγγραφα που 
αφορούν το φορτίο και τα οποία 
υποβάλλονται κατά ή πριν την παράδοση, 
υπό τον όρο ότι η ένδειξη «προορίζεται 
για την παρασκευή τροφίμου και όχι για 
λιανική πώληση» εμφανίζεται σε 
ευδιάκριτο σημείο της συσκευασίας ή του 
περιέκτη του εν λόγω προϊόντος. 

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στο άρθρο 8 που περιέχει όλες τις ανωτέρω διατάξεις για την επισήμανση 



PR\656848EL.doc 17/20 PE 386.295v03-00

EL

ενζύμων τροφίμων και παρασκευασμάτων ενζύμων τροφίμων που δεν προορίζονται για 
πώληση στον τελικό καταναλωτή.

Τροπολογία 15
ΤΜΗΜΑ 3 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 14

ΤΜΗΜΑ 3
ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

διαγράφεται

Άρθρο 14
Άλλες απαιτήσεις επισήμανσης

1. Τα άρθρα 8 έως 13 ισχύουν με 
επιφύλαξη λεπτομερέστερων ή 
εκτενέστερων νόμων, κανονισμών ή 
διοικητικών διατάξεων σχετικά με τα 
βάρη και τα μέτρα ή όσον αφορά την 
παρουσίαση, την ταξινόμηση, τη
συσκευασία και την επισήμανση 
επικίνδυνων ουσιών και σκευασμάτων ή 
τη μεταφορά παρόμοιων ουσιών. 
2. Οι πληροφορίες που προβλέπονται στα 
άρθρα 8 έως 13 διατυπώνονται σε 
γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους 
αγοραστές.
Το κράτος μέλος στου οποίου την αγορά 
διατίθεται το προϊόν, μπορεί, σύμφωνα με 
τη Συνθήκη, να ορίσει ότι εντός της 
επικράτειάς του οι εν λόγω πληροφορίες 
παρέχονται σε μία ή περισσότερες από τις 
επίσημες γλώσσες της Κοινότητας, τις 
οποίες ορίζει το ίδιο. 
Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου δεν αποκλείει την 
παράθεση αυτών των πληροφοριών σε 
πολλές γλώσσες.

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στο άρθρο 8 που περιέχει όλες τις ανωτέρω διατάξεις για την επισήμανση 
ενζύμων τροφίμων και παρασκευασμάτων ενζύμων τροφίμων που δεν προορίζονται για 
πώληση στον τελικό καταναλωτή.
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Τροπολογία 16
ΑΡΘΡΟ 16, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Α (νέα)

2α. Όταν γίνεται παραπομπή στην 
παρούσα παράγραφο, ισχύουν το άρθρο 
5 a (1) έως (4) και το άρθρο 7 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ, λαμβάνοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 της 
απόφασης αυτής.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία χρειάζεται για να καταστεί το κείμενο συμβατό με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης περί επιτροπολογίας.

Τροπολογία 17
ΑΡΘΡΟ 18, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Α Α) (νέο)

(αα) η Αρχή έχει δικαίωμα να λαμβάνει 
αποφάσεις με ταχεία διαδικασία έγκρισης 
για ένζυμα τροφίμων που κυκλοφορούν 
στην αγορά εάν η Αρχή είναι 
ικανοποιημένη από το γεγονός ότι 
υπεβλήθησαν στη δέουσα αξιολόγηση 
ασφαλείας σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο 
εντός της ΕΕ ούτως ώστε αυτά τα ένζυμα 
να μπορούν να μεταφερθούν απ' ευθείας 
στον κοινοτικό κατάλογο ενζύμων 
τροφίμων.

Αιτιολόγηση

Οι πόροι της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) είναι ήδη 
περιορισμένοι και επομένως δεν πρέπει να σπαταλούνται στη διενέργεια αξιολογήσεων 
κινδύνου ενζύμων τροφίμων που έχουν ήδη αξιολογηθεί δεόντως εντός της ΕΕ, ειδικά στη 
Δανία, τη Γαλλία ή το Ηνωμένο Βασίλειο όπου υπάρχουν ήδη από καιρού καθιερωμένες 
εθνικές διαδικασίες έγκρισης για ένζυμα τροφίμων.

Τροπολογία 18
ΑΡΘΡΟ 18, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

5. Εάν χρειάζεται, είναι δυνατόν να 
θεσπιστούν κατάλληλα μεταβατικά μέτρα 
για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

5. Εάν χρειάζεται, είναι δυνατόν να 
θεσπιστούν κατάλληλα μεταβατικά μέτρα 
για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 2α.
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία χρειάζεται για να καταστεί το κείμενο συμβατό με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης περί επιτροπολογίας.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν εναρμονισμένοι κανόνες σε κοινοτικό επίπεδο που ελέγχουν 
τη χρήση ενζύμων στην επεξεργασία τροφίμων. Τούτο δημιουργεί όχι μόνον εμπόδια στο 
εμπόριο και νομική αβεβαιότητα αλλά και αποκλίνουσες προδιαγραφές υγείας και 
προστασίας των καταναλωτών μεταξύ των κρατών μελών.
Τα ένζυμα χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τροφίμων επί εκατοντάδες έτη, η πιο κοινή δε 
χρήση γίνεται στην αρτοποιία, στην τυροκομία στην επεξεργασία αμύλου και στην παραγωγή 
μπύρας, φρουτοχυμών και άλλων ποτών. Επιτελούν πολλές χρήσιμες λειτουργίες όπως 
βελτίωση της υφής, της εμφάνισης και της θρεπτικής αξίας.
Επί του παρόντος η νομοθεσία της ΕΕ καλύπτει μόνον ένζυμα που χρησιμοποιούνται ως 
πρόσθετα τροφίμων  στο πλαίσιο της οδηγίας 89/107/ΕΟΚ και μόνον δύο ένζυμα, το E 1103 
Ιμβερτάση και το Ε1105 Λυσοζύμη, είναι εγκεκριμένα δυνάμει αυτής της οδηγίας.

Τα τελευταία χρόνια η χρήση ενζύμων τροφίμων στην παραγωγή τροφίμων έχει αυξηθεί και 
η βελτίωση της τεχνολογίας επιτρέπει την ανάπτυξη νέων και πιο πολύπλοκων ενζύμων.  
Τούτο θέτει ζητήματα σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου 
όπως η αλλεργιογένεση, η τοξικότητα και η μικροβιολογική δράση των καταλοίπων. Ένζυμα 
παράγονται επίσης από γενετικώς τροποποιημένους μικροοργανισμούς. Υπάρχει επομένως 
σαφής ανάγκη για ομοιόμορφη αξιολόγηση ασφαλείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να 
διασφαλισθεί αποτελεσματική προστασία στους καταναλωτές.
Η εισηγήτρια χαιρετίζει επομένως την πρόταση της Επιτροπής και σημειώνει ότι τόσο οι 
ενώσεις της βιομηχανίας όσο και των καταναλωτών χαιρετίζουν επίσης την προοπτική 
νομοθεσίας εναρμόνισης για τη χρήση ενζύμων τροφίμων στην ΕΕ.

Οι τροπολογίες της εισηγήτριας επικεντρώνονται κυρίως στην αποσαφήνιση και τη συνοχή 
ιδιαίτερα σε σχέση με τους ορισμούς των ενζύμων τροφίμων και των παρασκευασμάτων 
ενζύμων τροφίμων, τις απαιτήσεις επισήμανσης προϊόντων που δεν προορίζονται για πώληση 
στον τελικό καταναλωτή και τα ένζυμα τροφίμων που προέρχονται από γενετικώς 
τροποποιημένους μικροοργανισμούς.

Η εισηγήτρια ανησυχεί σχετικά με το πιθανό σύστημα διπλής έγκρισης που θα δημιουργήσει 
αυτός ο κανονισμός για τα ένζυμα τροφίμων που εμπίπτουν στο πεδίο του κανονισμού 
1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές, δηλ. ένζυμα τροφίμων 
τα οποία προέρχονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Βάσει της παρούσας 
πρότασης της Επιτροπής, τα ένζυμα τροφίμων υπό το πεδίο του κανονισμού 1829/2003 θα 
πρέπει να εγκρίνονται σύμφωνα με εκείνον τον κανονισμό προτού να αξιολογηθούν δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού με σκοπό να συμπεριληφθούν στον κατάλογο ενζύμων τροφίμων 
της Επιτροπής. Τούτο μπορεί να καταλήξει στο φαινόμενο αυτά τα ένζυμα να πρέπει να 
υποβάλλονται σε δύο χωριστές διαδικασίες έγκρισης και επομένως χρειάζεται περαιτέρω 
αποσαφήνιση.

Παρά την ανησυχία αυτή η εισηγήτρια πιστεύει ότι η παρούσα νομοθετική πράξη είναι καλό 
παράδειγμα της συνεργασίας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, της βιομηχανίας και των 
καταναλωτών προς  το συμφέρον τόσο της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών εντός της ΕΕ όσο 
και του δικαιώματος των πολιτών της ΕΕ για ομοιόμορφα υψηλό επίπεδο προστασίας της 
υγείας και των καταναλωτών.


