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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel
jelölik.  A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak javításokat a végleges szöveg 
kidolgozásának elősegítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy 
kihagyások egy adott nyelvi változatban).  Az ilyen jellegű javasolt 
módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az élelmiszeripari 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 eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A6–0000/2007),

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.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(4) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(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 
(„élelmiszeripari enzimek”). E rendelet 
hatályának tehát nem kell kiterjednie az 
olyan enzimekre, amelyeket nem 

(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 
(„élelmiszeripari enzimek”). E rendelet 
hatályának tehát nem kell kiterjednie az 
olyan enzimekre, amelyeket nem 

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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technológiai funkció betöltésére adnak az 
élelmiszerekhez, hanem emberi 
fogyasztásra szántak (mint például a 
táplálkozási célú enzimek). Nem kell 
élelmiszeripari enzimeknek tekinteni a 
mikroorganizmusok által termelt, 
hagyományosan az élelmiszergyártásban 
(mint például sajt és bor) használt olyan 
kultúrákat, amelyek enzimeket 
tartalmazhatnak, de amelyeket nem 
kimondottan azok előállítására használnak.

technológiai funkció betöltésére adnak az 
élelmiszerekhez, hanem emberi 
fogyasztásra szántak (mint például a 
táplálkozási célú vagy emésztést segítő
enzimek). Nem kell élelmiszeripari
enzimeknek tekinteni a 
mikroorganizmusok által termelt, 
hagyományosan az élelmiszergyártásban 
(mint például sajt és bor) használt olyan 
kultúrákat, amelyek enzimeket 
tartalmazhatnak, de amelyeket nem
kimondottan azok előállítására használnak.

Indokolás

Tisztázni kell, hogy a rendelet hatálya nem terjed ki az emberi fogyasztásra szánt enzimekre, 
például a táplálkozási célú vagy emésztést segítő enzimekre.

Módosítás: 2
(8) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(8) A Közösségben engedélyezett 
élelmiszeripari 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 
élelmiszeripari enzim a géntechnológiával 
módosított szervezetek 
nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, 
és a géntechnológiával módosított 
szervezetekből előállított élelmiszer- és 
takarmánytermékek 
nyomonkövethetőségéről, valamint a 
2001/18/EK irányelv módosításáról szóló 
2003. szeptember 22-i 1830/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
értelmében géntechnológiával módosított 
szervezetet (GMO) tartalmaz, vagy abból 
áll, akkor a GMO-hoz az említett rendelet 
szerint hozzárendelt egyedi azonosítót 
szintén fel kell tüntetni a részletes 
leírásokban.

(8) A Közösségben engedélyezett 
élelmiszeripari 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 
élelmiszeripari enzim a géntechnológiával 
módosított szervezetek 
nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, 
és a géntechnológiával módosított 
szervezetekből előállított élelmiszer- és 
takarmánytermékek 
nyomonkövethetőségéről, valamint a 
2001/18/EK irányelv módosításáról szóló 
2003. szeptember 22-i 1830/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
értelmében géntechnológiával módosított 
szervezetből (GMO) származik, akkor a 
GMO-hoz az említett rendelet szerint 
hozzárendelt egyedi azonosítót szintén fel 
kell tüntetni a részletes leírásokban.
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Indokolás

A bizottsági javaslat szövege félrevezető lehet. Maguk a géntechnológiával módosított 
szervezetek nem lehetnek enzimek, csak enzimek előállításához használhatók.

Módosítás: 3
(20) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(20) Az e rendelet végrehajtásához 
szükséges intézkedéseknek összhangban 
kell lenniük a Bizottságra ruházott 
végrehajtási hatáskörök gyakorlására 
vonatkozó eljárások megállapításáról 
szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK1 

tanácsi határozattal.

(20) Az e rendelet végrehajtásához 
szükséges intézkedéseknek összhangban 
kell lenniük a Bizottságra ruházott 
végrehajtási hatáskörök gyakorlására 
vonatkozó eljárások megállapításáról 
szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK1 

tanácsi határozattal.
1 HL L 184., 1999.7.17., 23. o. 1 HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK 

határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 1. o.) 
módosított határozat.

Indokolás

Ez a módosítás azért szükséges, hogy hozzáigazítsa a szöveget az új komitológiai határozat 
rendelkezéseihez.

Módosítás: 4
2. CIKK (4) BEKEZDÉS

(4) Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni a 
mikroorganizmusok által termelt, 
hagyományosan az élelmiszergyártásban 
használt olyan kultúrákra, amelyek 
enzimeket tartalmazhatnak, de amelyeket 
nem kimondottan azok előállítására 
használnak.

(4) Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni a 
mikroorganizmusok által termelt, az 
élelmiszergyártásban használt olyan 
kultúrákra, amelyek enzimeket 
tartalmazhatnak, de amelyeket nem 
kimondottan azok előállítására használnak.

Indokolás

A „hagyományosan” kifejezés túl általános, és nem értelmezik részletesen. A bekezdés 
nagyobb jogbiztonságot eredményez e kifejezés nélkül.

Módosítás: 5
2. CIKK (5) BEKEZDÉS

(5) Szükség esetén a 16. cikk (2) (5) Szükség esetén a 16. cikk (2a) 
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bekezdésében említett eljárással 
összhangban lehet eldönteni, hogy egy 
adott anyag e rendelet hatályába tartozik-e 
vagy sem.

bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban lehet eldönteni, hogy egy 
adott anyag e rendelet hatályába tartozik-e 
vagy sem.

Indokolás

Ez a módosítás azért szükséges, hogy hozzáigazítsa a szöveget az új komitológiai határozat 
rendelkezéseihez.

Módosítás: 6
3. CIKK

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 
meghatározást szintén alkalmazni kell:

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) az „enzim” növényi, állati vagy 
mikrobás eredetű fehérje, amely bizonyos 
biokémiai reakciók katalizálására képes 
saját szerkezetének a folyamat során való 
megváltozása nélkül;

az „élelmiszeripari enzim” növényekből 
vagy állatokból való kivonással vagy 
mikroorganizmusokat használó erjedési 
folyamattal nyert olyan termék, 
amely/amelyet:

(2) az „élelmiszeripari enzim” 
növényekből vagy állatokból 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

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.

b) azért adnak az élelmiszerekhez, hogy 
technológiai funkciót töltsön be az 
élelmiszerek gyártása, feldolgozása, 
elkészítése, kezelése, csomagolása, 
szállítása vagy tárolása során.

(3) az „élelmiszeripari enzim alapú 
készítmény” olyan élelmiszeripari enzim, 
amelyet az élelmiszeripari enzim tárolását,
értékesítését, szabványosítását, hígítását 
vagy feloldását elősegítő egyéb anyagok 
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hozzáadásával állítanak elő.  

Indokolás

Többféleképpen lehet értelmezni az „enzim” szó jelentését. Egyes esetekben ez csak magát az 
enzimfehérjét jelenti, más esetekben a kivonással vagy erjesztéssel nyert terméket nevezik 
enzimnek, amely nem csak az enzimfehérjét tartalmazza, hanem az eljárás során keletkező 
némi visszamaradt anyagot is. Végül az enzim kifejezést olyan késztermékekre is lehet 
használni, amelyet egyéb anyagok hozzáadásával állítottak elő. A jogbiztonság és a 
tudományosság érdekében lényeges, hogy külön meghatározásokat alkalmazzunk e háromféle 
eset elkülönítésére.

Módosítás: 7
5. CIKK B) PONT

b) technológiai szempontból szükséges és 
indokolt;

b) a fogyasztók számára nyújtott előnyök 
miatt technológiai szempontból szükséges 
és indokolt;

Indokolás

Átlátható feltételek szükségesek annak meghatározásához, hogy technológiai szempontból 
szükséges-e egy enzim használata az élelmiszergyártásban. Az élelmiszeripari enzimek 
használatának mindig előnyökkel kell járnia a fogyasztó számára.

Módosítás: 8
5. CIKK C) PONT

c) nem vezeti félre a fogyasztót. c) nem vezeti félre a fogyasztót a termék 
jellegét, minőségét vagy anyagát illetően.

Indokolás

Az élelmiszeripari enzimeket nem szabad jóváhagyni, ha használatuk félrevezetheti a 
fogyasztót a termék jellegét, minőségét vagy anyagát illetően.

Módosítás: 9
7. CIKK CÍM

A géntechnológiával módosított enzimek 
felvétele a közösségi listára

A géntechnológiával módosított
szervezetekből előállított enzimek felvétele

a közösségi listára
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Indokolás

A géntechnológiával módosított szervezetekkel kapcsolatban egyértelműség szükséges. A 
géntechnológiával módosított szervezetekből élelmiszeripari enzimek állíthatók elő, de azok 
maguk nem géntechnológiával módosított szervezetek.

Módosítás: 10
8. CIKK

A nem a végső fogyasztóknak történő 
értékesítésre szánt – önmagukban illetve 
egymással és/vagy a 2000/13/EK irányelv 
6. cikkének (4) bekezdésében 
meghatározott más összetevőkkel keverve 
értékesített – élelmiszeripari enzimeket 
csak akkor lehet értékesíteni, ha a 
csomagolás vagy a tárolóeszköz jól 
láthatóan, tisztán olvashatóan és 
letörölhetetlenül hordozza a jelen rendelet 
9–12. cikkében előírt információkat.

(1) A nem a végső fogyasztóknak történő 
értékesítésre szánt – önmagukban illetve 
egymással és/vagy a 2000/13/EK irányelv 
6. cikkének (4) bekezdésében 
meghatározott más összetevőkkel keverve 
értékesített – élelmiszeripari enzimeket 
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; vagy
b) az a) pontban említett megnevezés 
hiányában az élelmiszeripari enzim 
leírását, amely elegendő pontossággal 
megkülönbözteti azoktól a termékektől, 
amelyekkel össze lehet keverni.
Amennyiben az élelmiszeripari enzimeket 
vagy élelmiszeripari enzim alapú 
készítményeket egymással keverve 
értékesítik, úgy az a) és b) pontban előírt 
információkat mindegyik élelmiszeripari 
enzim tekintetében meg kell adni, az 
enzimek teljes tömeghez képesti 
százalékos arányának megfelelő csökkenő 
sorrendben.
c) a nettó mennyiséget;
d) az „élelmiszerekben való 
felhasználásra”, vagy az „élelmiszerekben 
korlátozottan használható” megjegyzést 
vagy más egyértelmű utalást a 
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rendeltetésszerű élelmiszeripari 
felhasználására;
e) szükség esetén 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;
b) az árutételt vagy a szállítmányt 
azonosító jelzést;
c) a felhasználási utasításokat, ha ezek 
elhagyása nem biztosítaná az 
élelmiszeripari enzim megfelelő 
felhasználását;
d) szükség esetén elegendő információt 
kell biztosítani az élelmiszeripari enzim 
vagy élelmiszeripari 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;
e) elegendő információt kell biztosítani 
ahhoz, hogy a felhasználó betarthassa a 
2000/13/EK irányelv rendelkezéseit, 
különösen az allergén anyagok címkézése 
tekintetében.
(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.
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(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.

Indokolás

A vállalatok közötti címkézési szabályok egyszerűbbé tétele érdekében a 8., 9., 10., 12. és 14. 
cikket egyetlen cikkbe vontuk össze, amely tartalmazza a nem a végső fogyasztóknak történő 
értékesítésre szánt élelmiszeripari enzimekre és élelmiszeripari enzim alapú készítményekre 
vonatkozó valamennyi követelményt. Ez javítja a szöveg logikáját, illetve könnyebben 
olvashatóvá és érthetővé teszi azt
.

Módosítás: 11
9. CIKK

9. cikk törölve
Az élelmiszeripari enzimek azonosítására 

vonatkozó információs követelmények
(1) Amennyiben nem a végső 
fogyasztóknak történő értékesítésre szánt 
élelmiszeripari enzimeket értékesítenek 
önmagukban vagy egymással keverve, 
azok csomagolásának vagy 
tárolóeszközének a következő 
információkat kell hordozniuk minden 
egyes élelmiszeripari enzimre nézve:
a) az e rendeletben megállapított 
megnevezést; vagy
b) az a) pontban említett megnevezés 
hiányában az élelmiszeripari enzim 
leírását, amely elegendő pontossággal 
megkülönbözteti azoktól a termékektől, 
amelyekkel össze lehet keverni.
(2) Amennyiben az élelmiszeripari 
enzimeket egymással keverve értékesítik, 



PR\656848HU.doc 13/20 PE 386.295v03-00

HU

úgy az (1) bekezdésben előírt 
információkat mindegyik élelmiszeripari 
enzim tekintetében meg kell adni, az 
enzimek teljes tömeghez képesti 
százalékos arányának megfelelő csökkenő 
sorrendben.

Indokolás

Lásd a 8. cikk módosítását, amely tartalmazza a nem a végső fogyasztóknak történő 
értékesítésre szánt élelmiszeripari enzimek vagy élelmiszeripari enzim alapú készítmények 
címkézésére vonatkozó összes fenti rendelkezést.

Módosítás: 12
10. CIKK

10. cikk törölve
Tájékoztatási követelmények abban az 
esetben, amikor egyéb anyagokat, 
hozzávalókat vagy élelmiszer-összetevőket 
építenek be az élelmiszeripari enzimekbe
Amennyiben az élelmiszeripari enzimektől 
eltérő anyagokat, hozzávalókat vagy 
élelmiszer-összetevőket építenek be a nem 
a végső fogyasztóknak történő 
értékesítésre szánt élelmiszeripari 
enzimekbe azok tárolásának, 
értékesítésének, szabványosításának, 
feloldásának vagy hígításának 
elősegítésére, az élelmiszeripari enzimek 
csomagolásán, tárolóeszközein vagy 
kísérő dokumentumaiban fel kell tüntetni 
a 9. cikkben előírt információkat, 
valamint minden egyes összetevőt a teljes 
tömeghez képesti százalékos arányának 
megfelelő csökkenő sorrendben.

Indokolás

Lásd a 8. cikk módosítását, amely tartalmazza a nem a végső fogyasztóknak történő 
értékesítésre szánt élelmiszeripari enzimek vagy élelmiszeripari enzim alapú készítmények 
címkézésére vonatkozó összes fenti rendelkezést.

Módosítás: 13
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11. CIKK

Amennyiben a nem a végső fogyasztóknak 
történő értékesítésre szánt élelmiszeripari 
enzimeket egyéb élelmiszer-összetevőkkel 
keverik, az élelmiszeripari enzimek
csomagolásán vagy tárolóeszközein egy 
olyan listának kell szerepelnie, amely a 
teljes tömeghez képesti százalékos 
arányának megfelelő csökkenő sorrendben 
valamennyi összetevőt feltünteti.

Amennyiben a nem a végső fogyasztóknak 
történő értékesítésre szánt élelmiszeripari 
enzimeket vagy élelmiszeripari 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.

Indokolás

A 3. cikkhez benyújtott módosítás fogalommeghatározásai az egyéb élelmiszer-összetevőkkel 
kevert élelmiszeripari enzimeket élelmiszeripari enzim alapú készítményekként definiálják. Az 
„élelmiszeripari enzim alapú készítmény” fogalma magában foglalja a 10. cikk jelentését –
azaz „Tájékoztatási követelmények abban az esetben, amikor egyéb anyagokat, hozzávalókat 
vagy élelmiszer-összetevőket építenek be az élelmiszeripari enzimekbe” –, így a továbbiakban 
nincs szükség két külön cikkre. Az élelmiszeripari enzim kifejezés használata itt helytelen, és 
félrevezető lehet; ha az élelmiszeripari enzimeket más összetevőkkel keverik, azok többé nem 
nevezhetők tisztán élelmiszeripari enzimeknek. Az „ennek eredményeként előállított termék” 
pontosabb meghatározás.

Módosítás: 14
12. CIKK

12. cikk törölve
Az élelmiszeripari enzimekre vonatkozó 
általános tájékoztatási követelmények

(1) A nem a végső fogyasztóknak történő 
értékesítésre szánt élelmiszeripari enzimek 
csomagolásán vagy tárolóeszközein fel 
kell tüntetni a következő információkat:
a) az „élelmiszerekben való 
felhasználásra” megjegyzést vagy az 
„élelmiszerekben korlátozottan 
használható” megjegyzést vagy más 
egyértelmű utalást a rendeltetésszerű 
élelmiszeripari felhasználására;
b) szükség esetén a tárolás és a 
felhasználás különleges feltételeit;
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c) a felhasználási utasításokat, ha ezek 
elhagyása nem biztosítaná az 
élelmiszeripari enzim megfelelő 
felhasználását;
d) az árutételt vagy a szállítmányt 
azonosító jelzést;
e) a gyártó, a csomagoló vagy az 
értékesítő nevét vagy cégnevét és címét;
f) amennyiben az élelmiszeripari enzim 
egyik összetevője korlátozott 
mennyiségben fordulhat elő az
élelmiszerben, fel kell tüntetni az adott 
összetevő százalékos arányát az 
élelmiszeripari enzimben vagy elegendő 
információt kell biztosítani az 
élelmiszeripari enzim összetételére nézve, 
hogy a vásárló be tudja tartani az 
élelmiszerben előfordulható mennyiség 
korlátját; amennyiben ugyanez a 
mennyiségi korlátozás az önmagukban 
vagy a kombináltan használt összetevők 
egy csoportjára vonatkozik, akkor az 
együttes százalékarány egyetlen számmal 
is megadható; a mennyiségi korlátozást 
számszerűen, vagy a quantum satis elv 
szerint kell megadni;
g) a nettó mennyiséget;
h) adott esetben a jelen rendelet 9., 10. és 
11. cikkében említett, valamint a 
2000/13/EK irányelv IIIa. mellékletében 
felsorolt élelmiszeripari enzimekre vagy 
egyéb anyagokra vonatkozó 
információkat.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az (1) 
bekezdés c)–f) és h) pontjában előírt 
információkat elég pusztán a 
szállítmányra vonatkozó azon 
dokumentumokban feltüntetni, amelyeket 
áruszállításkor vagy azelőtt kell átadni, 
feltéve, hogy az „élelmiszerek 
előállítására, és nem kiskereskedelmi 
forgalmazásra” megjelölés a kérdéses 
termék csomagolásának vagy 
tárolóeszközének könnyen látható részén 
szerepel.
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Indokolás

Lásd a 8. cikk módosítását, amely tartalmazza a nem a végső fogyasztóknak történő 
értékesítésre szánt élelmiszeripari enzimek vagy élelmiszeripari enzim alapú készítmények 
címkézésére vonatkozó összes fenti rendelkezést.

Módosítás: 15
3. SZAKASZ ÉS 14. CIKK

3. SZAKASZ törölve
EGYÉB CÍMKÉZÉSI 
KÖVETELMÉNYEK

14. cikk
Egyéb címkézési követelmények

(1) A 8–13. cikk rendelkezései nem sértik 
a tömegre és a mértékekre vagy a 
veszélyes anyagok és készítmények 
kiszerelésére, osztályozására, 
csomagolására, címkézésére vagy 
szállítására vonatkozó részletesebb vagy 
átfogóbb törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezéseket
(2) A 8–13. 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 
egy vagy több, a tagállam által 
meghatározott hivatalos nyelven tüntessék 
fel.
E bekezdés első és második albekezdése 
nem zárja ki azt, hogy ezeket az 
információkat több nyelven tüntessék fel.

Indokolás

Lásd a 8. cikk módosítását, amely tartalmazza a nem a végső fogyasztóknak történő 
értékesítésre szánt élelmiszeripari enzimek vagy élelmiszeripari enzim alapú készítmények 
címkézésére vonatkozó összes fenti rendelkezést.
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Módosítás: 16
16. CIKK (2A) BEKEZDÉS (új)

(2a) Erre a bekezdésre történő 
hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 
5a. cikkének (1) bekezdését és 4. cikkét 
kell alkalmazni, a határozat 8. cikkében 
foglalt rendelkezések figyelembevételével.

Indokolás

Ez a módosítás azért szükséges, hogy hozzáigazítsa a szöveget az új komitológiai határozat 
rendelkezéseihez.

Módosítás: 17
18. CIKK (4) BEKEZDÉS AA) PONT (új)

aa) a Hatóság „gyorsított” engedélyezési 
eljárásról határozhat a jelenleg a piacon 
megtalálható élelmiszeripari 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 
élelmiszeripari enzimek közösségi 
listájára.

Indokolás

Az EFSA erőforrásai már jelenleg is korlátozottak, így nem kellene azokat olyan 
élelmiszeripari enzimek biztonsági értékelésére pazarolni, amelyeket már megfelelően 
értékeltek az EU-n belül, különösen Dániában, Franciaországban vagy az Egyesült 
Királyságban, ahol az élelmiszeripari enzimeket jól megalapozott eljárások keretében 
engedélyezik.

Módosítás: 18
18. CIKK (5) BEKEZDÉS

(5) E cikk alkalmazásának céljából szükség 
esetén megfelelő átmeneti intézkedéseket 
lehet elfogadni a 16. cikk (2) bekezdésében
említett eljárással összhangban.

(5) E cikk alkalmazásának céljából szükség 
esetén megfelelő átmeneti intézkedéseket 
lehet elfogadni a 16. cikk (2a) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban.
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Indokolás

Ez a módosítás azért szükséges, hogy hozzáigazítsa a szöveget az új komitológiai határozat 
rendelkezéseihez.
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INDOKOLÁS

Jelenleg még nincsenek olyan közösségi szinten harmonizált szabályok, amelyek az 
élelmiszeripari enzimek használatát szabályoznák. Ez nemcsak kereskedelmi akadályokat és 
jogbizonytalanságot okoz, de tagállamonként különböző egészségügyi és fogyasztóvédelmi 
szabványokat is eredményez.

Enzimeket már évszázadok óta használnak az élelmiszeriparban, a leggyakrabban a 
sütőiparban, a sajtkészítés során, a keményítőfeldolgozásban, valamint a sörök, 
gyümölcslevek és más italok előállításakor. Az enzimek hasznos szerepet töltenek be, például 
állományjavító, a külső megjelenést és a tápértéket fokozó hatásuk van.

Az uniós jogszabályok jelenleg csak a 89/107/EGK irányelv hatálya alá eső élelmiszer-
adalékanyagként használt enzimekre vonatkoznak, és csak két enzimet, az E 1103-as számú 
invertázt és az E 1105-ös lizozimet engedélyeznek ezen irányelv alapján.

Az utóbbi években jelentősen fokozódott az enzimek használata az élelmiszeriparban, és a 
technológiai fejlődés új és összetettebb enzimek kifejlesztését tette lehetővé. Ez problémákat 
vet fel az emberi egészségre jelentett lehetséges kockázatokkal (például az allergén hatással, a 
toxicitással és a maradék mikrobiológiai aktivitással) kapcsolatban. Enzimeket 
géntechnológiával módosított mikroorganizmusokból is előállítanak. Ezért a fogyasztók 
eredményes védelmének biztosítása érdekében egyértelműen szükség van európai szinten 
egységes biztonsági értékelésre.

Előadóként ezért üdvözlöm a Bizottság javaslatát, és megjegyzem, hogy az iparági és 
fogyasztói szervezetek is örömmel fogadják az élelmiszeripari enzimek használatára 
vonatkozó jogszabályok harmonizálásának kilátását az Európai Unióban.

Módosításaim középpontjában elsősorban a pontosítás és a koherencia – különösen az 
élelmiszeripari enzimek és az élelmiszeripari enzim alapú készítmények 
fogalommeghatározásai, a nem a végső fogyasztóknak történő értékesítésre szánt termékek 
címkézési előírásai tekintetében –, valamint a géntechnológiával módosított 
mikroorganizmusokból származó élelmiszeripari enzimek álltak.

Aggodalommal tölt el annak lehetősége, hogy ez az irányelv kettős engedélyeztetési rendszert 
hoz létre a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 
1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó élelmiszeripari enzimek, azaz a géntechnológiával 
módosított organizmusokból nyert élelmiszeripari enzimek esetében. A Bizottság jelenlegi 
javaslata szerint az 1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó élelmiszeripari enzimeket előbb 
az 1829/2003/EK rendelettel összhangban kell engedélyezni, és csak ezt követően lehet 
azokat az élelmiszeripari enzimek közösségi listájára való felvétel céljából ezen irányelv 
szerint értékelni. Ennek eredményeként előfordulhat, hogy ezeknek az enzimeknek két külön 
engedélyezési eljáráson kell átmenniük, ezért ez további tisztázást tesz szükségessé.

Ezen aggodalomtól eltekintve úgy vélem, hogy ez a jogszabály jó példája az európai 
intézmények, az iparág és a fogyasztói csoportok által az áruk EU-n belüli szabad mozgása, 
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valamint az uniós állampolgárok egységesen magas egészségügyi és fogyasztóvédelmi 
szabványokhoz fűződő joga érdekében folytatott együttműködésnek.


