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PR_COD_1am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake 
voedingsenzymen en tot wijziging van Richtlijn 83/417/EEG van de Raad, Verordening 
(EG) nr. 1493/1999 van de Raad, Richtlijn 2000/13/EG en Richtlijn 2001/112/EG van de 
Raad
(COM(2006)0425 – C6-0257/2006 – 2006/0144(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2006)0425)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 37 en 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan 
het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0257/2006),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en het advies van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A6-0000/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 4

(4) Deze verordening dient slechts te 
gelden voor enzymen die aan 
levensmiddelen worden toegevoegd om 
een technologische functie te vervullen bij 
de vervaardiging, verwerking, bereiding, 
behandeling, verpakking, het vervoer of de 
opslag daarvan, met inbegrip van als 
technische hulpstoffen gebruikte enzymen 
(hierna "voedingsenzymen" genoemd). 

(4) Deze verordening dient slechts te 
gelden voor enzymen die aan 
levensmiddelen worden toegevoegd om 
een technologische functie te vervullen bij 
de vervaardiging, verwerking, bereiding, 
behandeling, verpakking, het vervoer of de 
opslag daarvan, met inbegrip van als 
technische hulpstoffen gebruikte enzymen 
(hierna "voedingsenzymen" genoemd). 

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Daarom moet deze verordening geen 
betrekking hebben op enzymen die niet aan 
levensmiddelen worden toegevoegd om 
een technologische functie vervullen, maar 
die bestemd zijn voor menselijke 
consumptie, zoals enzymen voor 
voedingsdoeleinden. Microbiële culturen 
die van oudsher bij de vervaardiging van 
levensmiddelen, zoals kaas en wijn, 
worden gebruikt en die enzymen kunnen 
bevatten, maar die niet specifiek worden 
gebruikt om deze te produceren, moeten 
niet als voedingsenzymen worden 
beschouwd.

Daarom moet deze verordening geen 
betrekking hebben op enzymen die niet aan 
levensmiddelen worden toegevoegd om 
een technologische functie vervullen, maar 
die bestemd zijn voor menselijke 
consumptie, zoals enzymen voor voedings-
of spijsverteringsdoeleinden. Microbiële 
culturen die van oudsher bij de 
vervaardiging van levensmiddelen, zoals 
kaas en wijn, worden gebruikt en die 
enzymen kunnen bevatten, maar die niet 
specifiek worden gebruikt om deze te 
produceren, moeten niet als 
voedingsenzymen worden beschouwd.

Motivering

Verduidelijkt moet worden dat deze verordening niet van toepassing is op enzymen die 
bestemd zijn voor menselijke consumptie, zoals enzymen die worden toegepast met het oog op 
voedings- of spijsverteringsdoeleinden.

Amendement 2
OVERWEGING 8

(8) Voedingsenzymen waarvan het gebruik 
in de Gemeenschap is toegestaan, moeten 
worden opgenomen in een communautaire 
lijst waarin de enzymen duidelijk worden 
beschreven en de gebruiksvoorwaarden 
ervan worden vermeld en die moet worden 
aangevuld met specificaties, met name ten 
aanzien van de oorsprong en de 
zuiverheidscriteria ervan. Wanneer het 
voedingsenzym uit een genetisch 
gemodificeerd organisme (hierna "GGO"
genoemd) bestaat in de zin van 
Verordening (EG) nr. 1830/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 
september 2003 betreffende de 
traceerbaarheid en etikettering van 
genetisch gemodificeerde organismen en 
de traceerbaarheid van met genetisch 
gemodificeerde organismen geproduceerde 
levensmiddelen en diervoeders en tot 
wijziging van Richtlijn 2001/18/EG, moet 
de overeenkomstig die verordening aan het 

(8) Voedingsenzymen waarvan het gebruik 
in de Gemeenschap is toegestaan, moeten 
worden opgenomen in een communautaire 
lijst waarin de enzymen duidelijk worden 
beschreven en de gebruiksvoorwaarden 
ervan worden vermeld en die moet worden 
aangevuld met specificaties, met name ten 
aanzien van de oorsprong en de 
zuiverheidscriteria ervan. Wanneer het 
voedingsenzym is afgeleid van een 
genetisch gemodificeerd organisme (hierna 
"GGO" genoemd) in de zin van 
Verordening (EG) nr. 1830/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 
september 2003 betreffende de 
traceerbaarheid en etikettering van 
genetisch gemodificeerde organismen en 
de traceerbaarheid van met genetisch 
gemodificeerde organismen geproduceerde 
levensmiddelen en diervoeders en tot 
wijziging van Richtlijn 2001/18/EG, moet 
de overeenkomstig die verordening aan het 
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GGO toegekende eenduidige 
identificatienummer ook in de specificaties 
worden opgenomen.

GGO toegekende eenduidige 
identificatienummer ook in de specificaties 
worden opgenomen.

Motivering

De tekst van het voorstel van Commissie is misleidend. Genetisch gemodificeerde organismen 
kunnen op zich nooit enzymen zijn, maar kunnen worden gebruikt om een enzym te verkrijgen.

Amendement 3
OVERWEGING 20

(20)De voor de uitvoering van deze 
verordening vereiste maatregelen moeten 
worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 
1999 tot vaststelling van de voorwaarden 
voor de uitoefening van de aan de 
Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden .

(20)De voor de uitvoering van deze 
verordening vereiste maatregelen moeten 
worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 
1999 tot vaststelling van de voorwaarden 
voor de uitoefening van de aan de 
Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden .

__________
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

__________
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit zoals 
gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG (PB L 200 van 
22.7.2006, blz. 11).

Motivering

Dit amendement is nodig om de tekst in overeenstemming te brengen met de bepalingen van 
het nieuwe comitologiebesluit.

Amendement 4
ARTIKEL 2, LID 4

4. Deze verordening is niet van toepassing 
op microbiële culturen die traditioneel bij 
de productie van levensmiddelen worden 
gebruikt en die enzymen kunnen bevatten, 
maar die niet specifiek worden gebruikt om 
deze te produceren.

4. Deze verordening is niet van toepassing 
op microbiële culturen die bij de productie 
van levensmiddelen worden gebruikt en die 
enzymen kunnen bevatten, maar die niet 
specifiek worden gebruikt om deze te 
produceren.

Motivering

Het woord "traditioneel" is vaag en wordt verder niet toegelicht. De tekst biedt meer 
rechtszekerheid wanneer dit woord niet wordt gebruikt.
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Amendement 5
ARTIKEL 2, LID 5

5. In voorkomend geval kan volgens de in 
artikel 16, lid 2, bedoelde procedure
worden bepaald of een bepaalde stof al dan 
niet binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening valt.

5. In voorkomend geval kan volgens de in 
artikel 16, lid 2 bis, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing
worden bepaald of een bepaalde stof al dan 
niet binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening valt.

Motivering

Dit amendement is nodig om de tekst in overeenstemming te brengen met de bepalingen van 
het nieuwe comitologiebesluit.

Amendement 6
ARTIKEL 3

Voor de toepassing van deze verordening 
gelden de definities van Verordening (EG) 
nr. 178/2002, Verordening (EG) nr. 
1829/2003 en Verordening (EG) nr. […] 
[inzake levensmiddelenadditieven].

Voor de toepassing van deze verordening 
gelden de definities van Verordening (EG) 
nr. 178/2002, Verordening (EG) nr. 
1829/2003 en Verordening (EG) nr. […] 
[inzake levensmiddelenadditieven].

Daarnaast is de volgende definitie van 
toepassing:

Daarnaast zijn de volgende definities van 
toepassing:

1) "enzym": een eiwit van plantaardige, 
dierlijke of microbiële herkomst, dat een 
specifieke biochemische reactie kan 
katalyseren, zonder dat zijn eigen 
structuur gaande het proces wordt 
gewijzigd;  

"voedingsenzym": een product dat is 
verkregen uit planten of dieren of door een 
gistingsproces met behulp van micro-
organismen:

2) "voedingsenzym": een product dat is 
verkregen uit planten of dieren of door een 
gistingsproces met behulp van micro-
organismen:

a) dat een of meer enzymen bevat die een 
specifieke biochemische reactie kunnen 
katalyseren; en

a) dat een of meer enzymen bevat die een 
specifieke biochemische reactie kunnen 
katalyseren; en

b) dat wordt toegevoegd aan 
levensmiddelen om een technologische 
functie bij de vervaardiging, verwerking, 
bereiding, behandeling, verpakking, het 
vervoer of de opslag van levensmiddelen te 
vervullen.

b) dat wordt toegevoegd aan 
levensmiddelen om een technologische 
functie bij de vervaardiging, verwerking, 
bereiding, behandeling, verpakking, het 
vervoer of de opslag van levensmiddelen te 
vervullen.
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3) "voedingsenzympreparaat": een 
voedingsenzym dat met andere stoffen is 
samengesteld om het opslaan, verkopen, 
standaardiseren, verdunnen of oplossen 
ervan te vergemakkelijken.

Motivering

Er zijn verschillende opvattingen over wat wordt bedoeld met het woord "enzym". In sommige 
gevallen wordt het woord gebruikt om het eigenlijke enzymeiwit te omschrijven, in andere 
gevallen gaat het om het product dat wordt verkregen door extractie of gisting en dan wordt
niet alleen het enzymeiwit bedoeld, maar ook een aantal residuen die het resultaat zijn van dit 
proces. Ten slotte kan de term ook worden gebruikt als omschrijving van het kant-en-klare 
product waaraan andere ingrediënten zijn toegevoegd. Ter wille van de rechtszekerheid en de 
wetenschappelijke zuiverheid zijn afzonderlijke definities nodig om een onderscheid tussen 
deze drie te maken. 

Amendement 7
ARTIKEL 5, ALINEA 1, LETTER B)

b) het voorziet technologisch gezien in een 
aanvaardbare behoefte;

b) het voorziet technologisch gezien in een 
aanvaardbare behoefte in termen van 
voordelen en nut voor de consument;

Motivering

Er zijn transparante criteria nodig om vast te stellen of er technologisch gezien behoefte 
bestaat aan gebruik van een enzym bij de productie van levensmiddelen. Het gebruik van een 
voedingsenzym moet altijd voordelen en nut opleveren voor de consument. 

Amendement 8
ARTIKEL 5, ALINEA 1, LETTER C)

c) de consument wordt er niet mee misleid. c) de consument wordt er niet mee misleid
wat betreft het karakter, de kwaliteit of de 
samenstelling van een product.

Motivering

Spreekt voor zich.

Amendement 9
ARTIKEL 7, TITEL
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Opneming van genetisch gemodificeerde 
enzymen in de communautaire lijst

Opneming van enzymen die zijn afgeleid 
van genetisch gemodificeerde organismen 

(GGO's) in de communautaire lijst

Motivering

Er moet duidelijkheid komen met betrekking tot het GGO-vraagstuk. Voedingsenzymen 
kunnen afgeleid zijn van en geproduceerd worden met GGO's: het zijn zelf geen GGO's.

Amendement 10
ARTIKEL 8

Niet voor verkoop aan de eindverbruiker 
bestemde voedingsenzymen die 
afzonderlijk of gemengd met elkaar en/of 
met andere ingrediënten als omschreven in 
artikel 6, lid 4, van Richtlijn 2000/13/EG 
worden verkocht, mogen alleen in de 
handel worden gebracht wanneer de 
verpakking of recipiënten voorzien zijn van 
de in artikel 9 tot en met 12 van deze 
verordening voorgeschreven informatie, 
die op een duidelijk zichtbare plaats en in 
duidelijk leesbare en onuitwisbare letters is 
aangebracht. 

1. Niet voor verkoop aan de eindverbruiker 
bestemde voedingsenzymen die 
afzonderlijk of gemengd met elkaar en/of 
met andere ingrediënten als omschreven in 
artikel 6, lid 4, van Richtlijn 2000/13/EG 
worden verkocht, mogen alleen in de 
handel worden gebracht wanneer de 
verpakking of recipiënten voorzien zijn van 
de in dit artikel voorgeschreven informatie, 
die op een duidelijk zichtbare plaats en in 
duidelijk leesbare en onuitwisbare letters is 
aangebracht. 

2. Op de verpakking of de recipiënten 
wordt de volgende informatie 
aangebracht:
a) de bij deze verordening vastgestelde 
naam; of
b) bij het ontbreken van een onder a) 
bedoelde naam een beschrijving van het 
voedingsenzym die voldoende nauwkeurig 
is om het van andere producten waarmee 
het verward zou kunnen worden, te 
onderscheiden.
Indien voedingsenzymen of 
voedingsenzympreparaten met elkaar 
gemengd worden verkocht, wordt de 
informatie overeenkomstig letters a) of b) 
voor ieder voedingsenzym in dalende 
volgorde van het aandeel ervan in het 
totaalgewicht verstrekt.
c) de nettohoeveelheid;
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d) de vermelding "voor gebruik in 
levensmiddelen" of "voor levensmiddelen, 
beperkt gebruik" of een meer specifieke 
aanduiding inzake het gebruik ervan in 
levensmiddelen;
e) zo nodig de bijzondere voorwaarden 
voor opslag en gebruik;
3. Daarnaast wordt de volgende 
informatie, hetzij op de verpakking of 
recipiënt, of in de vóór of bij levering te 
verstrekken documenten betreffende het 
te leveren product verstrekt, mits de 
aanduiding "bestemd voor de 
vervaardiging van levensmiddelen, niet 
voor verkoop in de detailhandel" op een 
goed zichtbare plaats van de verpakking 
of de recipiënt van het betrokken product 
voorkomt:
a) de naam of de firmanaam en het adres 
van de fabrikant, van de verpakker of van 
de verkoper, gevestigd in de 
Gemeenschap;
b) een vermelding aan de hand waarvan 
de partij kan worden geïdentificeerd;
c) een gebruiksaanwijzing indien een 
behoorlijk gebruik van het voedingsenzym 
zonder gebruiksaanwijzing onmogelijk is;
d) indien van toepassing, voldoende 
informatie over de samenstelling van het 
voedingsenzym of het 
voedingsenzympreparaat om de gebruiker 
in staat te stellen om zich te houden aan 
kwantitatieve beperkingen in 
levensmiddelen; de kwantitatieve 
beperking wordt hetzij in getallen 
uitgedrukt hetzij door het "quantum 
satis"-beginsel;
e) voldoende informatie om de gebruiker 
in staat te stellen te voldoen aan Richtlijn 
2000/13/EG, en met name de bepalingen 
betreffende etikettering van allergene 
stoffen.
4. Dit artikel geldt onverminderd meer 
gedetailleerde of uitgebreidere wettelijke 
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en bestuursrechtelijke bepalingen inzake 
metrologie of inzake de presentatie, 
indeling, verpakking en etikettering van 
gevaarlijke stoffen en preparaten of het 
vervoer ervan.
5. De in dit artikel bedoelde informatie 
moet in een voor de koper gemakkelijk te 
begrijpen taal zijn gesteld. Op zijn eigen 
grondgebied mag de lidstaat waar het 
product in de handel wordt gebracht 
overeenkomstig de bepalingen van het 
Verdrag voorschrijven dat die informatie 
desgewenst in één of meer door die 
lidstaat vast te stellen officiële talen van 
de Gemeenschap beschikbaar wordt 
gesteld. Dit vormt geen beletsel om deze 
informatie in verscheidene talen te 
vermelden.

Motivering

Vereenvoudiging van de business-to-business-etikettering door vervanging van de artikelen 8, 
9, 10, 12 en 14 door één artikel met alle voorschriften voor etikettering van voedingsenzymen 
en voedingsenzympreparaten die niet bestemd zijn voor verkoop aan de eindverbruiker. 
Hiermee wordt de tekst logischer, leesbaarder en begrijpelijker.

Amendement 11
ARTIKEL 9

1. Wanneer niet voor verkoop aan de 
eindverbruiker bestemde 
voedingsenzymen afzonderlijk of gemengd 
met elkaar worden verkocht, wordt op de 
verpakking of de recipiënten ervan de 
volgende informatie over ieder 
voedingsenzym aangebracht:
a) de bij deze verordening vastgestelde 
naam; of
b) bij het ontbreken van een onder a) 
bedoelde naam een beschrijving van het 
voedingsenzym die voldoende nauwkeurig 
is om het van andere producten waarmee 
het verward zou kunnen worden, te 
onderscheiden.
2. Indien voedingsenzymen met elkaar 

schrappen
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gemengd worden verkocht, wordt de 
informatie overeenkomstig lid 1 voor ieder 
voedingsenzym in dalende volgorde van 
het aandeel ervan in het totaalgewicht 
geboden.

Motivering

Zie het amendement op artikel 8 dat alle bovengenoemde bepalingen bevat betreffende de 
etikettering van voedingsenzymen en voedingsenzympreparaten die niet bestemd zijn voor 
verkoop aan de eindverbruiker.

Amendement 12
ARTIKEL 10

Artikel 10
Informatievoorschriften voor het geval 

andere stoffen, materialen of 
voedselingrediënten in voedingsenzymen 

worden verwerkt

Indien andere stoffen, materialen of 
voedselingrediënten dan 
voedingsenzymen worden verwerkt in niet 
voor verkoop aan de eindverbruiker 
bestemde voedingsenzymen om het 
opslaan, verkopen, standaardiseren, 
verdunnen of oplossen ervan te 
vergemakkelijken, wordt op de 
verpakking, de recipiënten of de 
begeleidende documenten van het 
voedingsenzym de in artikel 9 bedoelde 
informatie aangebracht en wordt ieder 
bestanddeel in dalende volgorde van het 
aandeel ervan in het totaalgewicht 
vermeld.

schrappen

Motivering

Zie het amendement op artikel 8 dat alle bovengenoemde bepalingen bevat betreffende de 
etikettering van voedingsenzymen en voedingsenzympreparaten die niet bestemd zijn voor 
verkoop aan de eindverbruiker.

Amendement 13
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ARTIKEL 11

Indien niet voor verkoop aan de 
eindverbruiker bestemde voedingsenzymen 
met andere voedselingrediënten worden 
gemengd, wordt op de verpakking of de 
recipiënten een lijst van alle bestanddelen 
in dalende volgorde van het aandeel ervan 
in het totaalgewicht aangebracht.

Indien niet voor verkoop aan de 
eindverbruiker bestemde voedingsenzymen 
of voedingsenzympreparaten met andere 
voedselingrediënten worden gemengd, 
wordt op de verpakking of de recipiënten 
van het daardoor verkregen product een 
lijst van alle bestanddelen in dalende 
volgorde van het aandeel ervan in het 
totaalgewicht aangebracht.

Motivering

Volgens de definities in het amendement op artikel 3 wordt een voedingsenzym dat is 
gemengd met andere levensmiddeleningrediënten gedefinieerd als een 
voedingsenzympreparaat. De term "voedingsenzympreparaat" dekt de betekenis van artikel 
10 - nl. "Informatievoorschriften voor het geval andere stoffen, materialen of 
voedselingrediënten in voedingsenzymen worden verwerkt"- en daarom zijn twee 
afzonderlijke artikelen niet nodig. De term voedingsenzym is in dit geval onjuist en kan 
misleidend zijn; wanneer voedingsenzymen worden gemengd met andere ingrediënten, 
kunnen zij niet langer eenvoudigweg worden aangeduid als voedingsenzym. Het "daardoor
verkregen product" is een nauwkeuriger definitie.

Amendement 14
ARTIKEL 12

1. Op de verpakking of de recipiënten van 
niet voor verkoop aan de eindverbruiker 
bestemde voedingsenzymen wordt de 
volgende informatie aangebracht:
a) de vermelding "voor gebruik in 
levensmiddelen" of "voor levensmiddelen, 
beperkt gebruik" of een meer specifieke 
aanduiding inzake het gebruik ervan in 
levensmiddelen; 
b) zo nodig de bijzondere voorwaarden 
voor opslag en gebruik;
c) een gebruiksaanwijzing indien een 
behoorlijk gebruik van het voedingsenzym 
zonder gebruiksaanwijzing onmogelijk is;
d) een vermelding aan de hand waarvan 
de partij kan worden geïdentificeerd;
e) de naam of de firmanaam en het adres 

schrappen



PR\656848NL.doc 15/19 PE 386.295v03-00

NL

van de fabrikant, van de verpakker of van 
de verkoper;
f) wanneer een maximumgehalte aan een 
bestanddeel van het voedingsenzym in het 
levensmiddel is vastgesteld, een 
vermelding van het aandeel van dat 
bestanddeel in het voedingsenzym of 
voldoende informatie over de 
samenstelling van het voedingsenzym om 
de koper in staat te stellen om naleving 
van het maximumgehalte in het 
levensmiddel te waarborgen; indien 
dezelfde kwantitatieve beperking geldt 
voor een groep bestanddelen die 
afzonderlijk of in combinatie worden 
gebruikt, mag het gecombineerde 
percentage in één getal worden 
aangegeven; de kwantitatieve beperking 
wordt hetzij in getallen uitgedrukt hetzij 
door het "quantum satis"-beginsel; 
g) de nettohoeveelheid;
h) in voorkomend geval, informatie over 
een voedingsenzym of andere stoffen 
overeenkomstig de artikelen 9, 10 en 11 
van deze verordening en zoals vermeld in 
bijlage III bis bij Richtlijn 2000/13/EG. 
2. In afwijking van lid 1 behoeft de in lid 
1, onder c) tot en met f), en onder h), 
genoemde informatie alleen in de vóór of 
bij levering te verstrekken documenten 
betreffende de partij te worden vermeld, 
mits de aanduiding "bestemd voor de 
vervaardiging van levensmiddelen, niet 
voor de verkoop in de detailhandel" op 
een goed zichtbare plaats van de 
verpakking of de recipiënt van het 
betrokken product voorkomt.

Motivering

Zie het amendement op artikel 8 dat alle bovengenoemde bepalingen bevat betreffende de 
etikettering van voedingsenzymen en voedingsenzympreparaten die niet bestemd zijn voor 
verkoop aan de eindverbruiker.

Amendement 15
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AFDELING 3 EN ARTIKEL 14

AFDELING 3
OVERIGE 

ETIKETTERINGSVOORSCHRIFTEN
Artikel 14

Overige etiketteringsvoorschriften
1. De artikelen 8 tot en met 13 gelden 
onverminderd meer gedetailleerde of 
uitgebreidere wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen inzake 
metrologie of inzake de presentatie, 
indeling, verpakking en etikettering van 
gevaarlijke stoffen en preparaten of het 
vervoer ervan. 
2. De in de artikelen 8 tot en met 13 
bedoelde informatie moet in een voor de 
koper gemakkelijk te begrijpen taal zijn 
gesteld.
Op zijn eigen grondgebied mag de lidstaat 
waar het product in de handel wordt 
gebracht overeenkomstig de bepalingen 
van het Verdrag voorschrijven dat die 
informatie in één of meer door die lidstaat 
vast te stellen officiële talen van de 
Gemeenschap wordt vermeld. 
De eerste twee alinea's van dit lid vormen 
geen beletsel om deze informatie in 
verscheidene talen te vermelden.

schrappen

Motivering

Zie het amendement op artikel 8 dat alle bovengenoemde bepalingen bevat betreffende de 
etikettering van voedingsenzymen en voedingsenzympreparaten die niet bestemd zijn voor 
verkoop aan de eindverbruiker.

Amendement 16
ARTIKEL 16, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Wanneer naar dit lid wordt 
verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en 
met 4, en artikel 7 van Besluit 
1999/468/EG van toepassing, met 
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inachtneming van artikel 8 daarvan.

Motivering

Dit amendement is nodig om de tekst in overeenstemming te brengen met de bepalingen van 
het nieuwe comitologiebesluit.

Amendement 17
ARTIKEL 18, LID 4, LETTER ABIS) (nieuw)

a bis) De Autoriteit heeft het recht te 
besluiten tot toepassing van een versnelde 
procedure voor het toelaten van 
voedingsenzymen die op dat moment op 
de markt zijn, wanneer de Autoriteit van 
mening is dat zij voorwerp zijn geweest 
van een adequate veiligheidsbeoordeling 
op nationaal of communautair niveau in 
de Europese Unie, zodat die enzymen 
rechtstreeks op de communautaire lijst 
van voedingsenzymen kunnen worden 
geplaatst.

Motivering

De middelen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid zijn reeds zeer beperkt en 
moeten derhalve niet worden verspild door het uitvoeren van risicobeoordelingen voor 
voedingsenzymen die in de Europese Unie reeds adequaat zijn beoordeeld, met name in 
Denemarken, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, waar reeds lang nationale procedures 
voor de toelating van voedingsenzymen bestaan.

Amendement 18
ARTIKEL 18, LID 5

5. Zo nodig kunnen overeenkomstig de in 
artikel 16, lid 2, bedoelde procedure 
overgangsmaatregelen voor de toepassing 
van dit artikel worden vastgesteld.

5. Zo nodig kunnen overeenkomstig de in 
artikel 16, lid 2 bis, bedoelde procedure 
overgangsmaatregelen voor de toepassing 
van dit artikel worden vastgesteld.

Motivering

Dit amendement is nodig om de tekst in overeenstemming te brengen met de bepalingen van 
het nieuwe comitologiebesluit
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TOELICHTING

Momenteel is er op communautair niveau sprake van te weinig harmonisatie van de
voorschriften betreffende controle op de toepassing van enzymen in de 
levensmiddelenindustrie. Dit leidt niet alleen tot handelsbelemmeringen en rechtsonzekerheid, 
maar daardoor is er ook sprake van uiteenlopende normen met betrekking tot 
volksgezondheid en consumentenbescherming tussen de verschillende lidstaten.

Enzymen worden al honderden jaren gebruikt bij de productie van levensmiddelen, en de 
meest gebruikelijke toepassingen zijn te vinden in de bakkerijsector, bij de vervaardiging van 
kaas, de verwerking van zetmeel en de productie van bier, vluchtensappen en andere dranken. 
Zij vervullen een groot aantal nuttige functies, zoals verbetering van de samenstelling van het 
product, het voorkomen en de voedingswaarden.

Momenteel is de EU-wetgeving alleen van toepassing op enzymen die worden gebruikt als
levensmiddelenadditieven, en wel in het kader van Richtlijn 89/107/EG; uit hoofde van die 
richtlijn zijn slechts twee enzymen, namelijk E 1103 Invertase, en E 1105, Lysozym, 
toegelaten. 

De laatste jaren is het gebruik van voedingsenzymen bij de productie van levensmiddelen 
aanzienlijk toegenomen, en door verbetering van de technologie is het nu ook mogelijk om 
nieuwe en meer complexe enzymen te ontwikkelen. Daardoor rijzen vragen over de potentiële 
risico's voor de menselijke gezondheid, zoals het allergene en toxische karakter ervan en de 
residuele microbiologische activiteit. Ook worden enzymen geproduceerd uit genetisch 
gemodificeerde micro-organismen. Daardoor is duidelijk behoefte aan een uniforme 
veiligheidsbeoordeling op Europees niveau ten einde een doeltreffende 
consumentenbescherming te waarborgen.

De rapporteur is daarom ingenomen met het voorstel van de Commissie, en zij stelt vast dat 
zowel de organisaties van de industrie als die van de consumenten ook blij zijn met het 
vooruitzicht van harmonisatie van de wetgeving voor het gebruik van voedingsenzymen in de 
EU.

De amendementen van de rapporteur richten zich vooral op verduidelijking en coherentie, met
name met betrekking tot de definities van voedingsenzymen en voedingsenzympreparaten, de 
etiketteringsvereisten voor producten die niet zijn bestemd voor verkoop aan de 
eindverbruiker en voedingsenzymen die zijn afgeleid van genetisch gemodificeerde micro-
organismen.

De rapporteur maakt zich zorgen over de mogelijkheid dat er door deze verordening sprake 
zal zijn van een dubbele toelatingsprocedure voor voedingsenzymen die vallen onder het 
toepassingsgebied van Verordening 1829/2003 betreffende genetisch gemodificeerde 
levensmiddelen en diervoeders, d.w.z. voedingsenzymen die zijn afgeleid van genetisch 
gemodificeerde organismen. Volgens het huidige voorstel van de Commissie zullen 
voedingsenzymen die vallen onder het toepassingsgebied van Verordening 1829/2003 eerst 
overeenkomstig die verordening moeten worden toegelaten, alvorens zij overeenkomstig de 
onderhavige verordening kunnen worden beoordeeld om te worden opgenomen op de 
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communautaire lijst van voedingsenzymen. Dit zou ertoe kunnen leiden dat voor die enzymen 
twee afzonderlijke toelatingsprocedures moeten worden doorlopen, en dat moet daarom 
verder worden verduidelijkt.

In weerwil van deze bezwaren is de rapporteur van mening dat deze wetgeving een goed 
voorbeeld is van de samenwerking tussen Europese instellingen, industrie en 
consumentenorganisaties in het belang van het vrije verkeer van goederen in de Europese 
Unie en het recht van EU-burgers op een uniform en hoog niveau van bescherming van 
volksgezondheid en consumenten.
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