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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącego enzymów spożywczych i zmieniającego dyrektywę Rady 83/417/EWG, 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE oraz dyrektywę Rady 
2001/112/WE
(COM(2006)0425 – C6-0257/2006 – 2006/0144(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2006)0425)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 37 i 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0257/2006),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii (A6-0000/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji z poprawkami;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Amendment 1
PUNKT 4 PREAMBUŁY

(4) Niniejsze rozporządzenie powinno 
wyłącznie obejmować enzymy dodawane 
do żywności w celu spełnienia funkcji 
technologicznej w produkcji, 
przetwórstwie, przygotowywaniu, obróbce, 
pakowaniu, transporcie i przechowywaniu 
takiej żywności, włączając enzymy 
stosowane jako substancje pomocnicze 

(4) Niniejsze rozporządzenie powinno 
wyłącznie obejmować enzymy dodawane 
do żywności w celu spełnienia funkcji 
technologicznej w produkcji, 
przetwórstwie, przygotowywaniu, obróbce, 
pakowaniu, transporcie i przechowywaniu 
takiej żywności, włączając enzymy 
stosowane jako substancje pomocnicze 

  
1 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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(„enzymy spożywcze”). Zakres niniejszego 
rozporządzenia nie powinien zatem 
obejmować enzymów niedodawanych do 
żywności w celu spełnienia funkcji 
technologicznej, lecz przeznaczonych do 
spożycia przez ludzi, takich jak enzymy 
stosowane do celów żywieniowych.
Kultury bakterii tradycyjnie stosowane w 
produkcji środków żywnościowych takich 
jak sery i wino, które mogą zawierać 
enzymy, lecz nie są wykorzystywane 
specjalnie do ich produkcji, nie powinny 
być traktowane jako enzymy spożywcze.

(„enzymy spożywcze”).  Zakres 
niniejszego rozporządzenia nie powinien 
zatem obejmować enzymów 
niedodawanych do żywności w celu 
spełnienia funkcji technologicznej, lecz 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi, 
takich jak enzymy stosowane do celów 
żywieniowych lub trawiennych. Kultury 
bakterii tradycyjnie stosowane w produkcji 
środków żywnościowych takich jak sery i 
wino, które mogą zawierać enzymy, lecz 
nie są wykorzystywane specjalnie do ich 
produkcji, nie powinny być traktowane 
jako enzymy spożywcze.

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że rozporządzenie to nie powinno obejmować enzymów przeznaczonych do 
spożycia przez ludzi, takich jak enzymy o wartościach odżywczych lub enzymy ułatwiające 
trawienie.

Amendment 2
PUNKT 8 PREAMBUŁY

(8) Enzymy spożywcze, których 
stosowanie jest dopuszczone w obrębie 
Wspólnoty, powinny znajdować się we 
wspólnotowym wykazie, który powinien 
wyraźnie opisywać te enzymy, określać 
wszelkie warunki dotyczące ich 
stosowania, a także powinien być 
uzupełniony specyfikacjami, w 
szczególności dotyczącymi kryteriów 
pochodzenia i czystości. W przypadku gdy 
enzym spożywczy zawiera organizm 
genetycznie zmodyfikowany lub jest 
organizmem genetycznie 
zmodyfikowanym („GMO”), w rozumieniu 
rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 
września 2003 r. dotyczącego możliwości 
śledzenia i etykietowania organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie oraz 
możliwości śledzenia żywności i 
produktów paszowych wyprodukowanych 
z organizmów zmodyfikowanych 

(8) Enzymy spożywcze, których 
stosowanie jest dopuszczone w obrębie 
Wspólnoty, powinny znajdować się we 
wspólnotowym wykazie, który powinien 
wyraźnie opisywać te enzymy, określać 
wszelkie warunki dotyczące ich 
stosowania, a także powinien być 
uzupełniony specyfikacjami, w 
szczególności dotyczącymi kryteriów 
pochodzenia i czystości.  W przypadku gdy 
enzym spożywczy został wytworzony z 
organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych („GMO”), w 
rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 
1830/2003 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 22 września 2003 r. 
dotyczącego możliwości śledzenia i 
etykietowania organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie oraz 
możliwości śledzenia żywności i 
produktów paszowych wyprodukowanych 
z organizmów zmodyfikowanych 
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genetycznie i zmieniającego dyrektywę 
2001/18/WE, w specyfikacjach należy 
również podać niepowtarzalny 
identyfikator przypisany GMO na mocy 
tego rozporządzenia.

genetycznie i zmieniającego dyrektywę 
2001/18/WE , w specyfikacjach należy 
również podać niepowtarzalny 
identyfikator przypisany GMO na mocy 
tego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Tekst wniosku Komisji prowadzi do nieporozumień.  Organizmy modyfikowane genetycznie 
nie mogą same być enzymami, mogą jednak służyć do produkcji enzymów.

Poprawka 3
PUNKT 20 PREAMBUŁY

(20) Środki konieczne do wdrożenia 
niniejszego rozporządzenia powinny być 
zgodne z przepisami decyzji Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającej warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji1.

(20) Środki konieczne do wdrożenia 
niniejszego rozporządzenia powinny zostać 
przyjęte zgodnie z przepisami decyzji Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającej warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji1.

1 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. 1 Dz.U. L 184, 17.7.1999, s. 23. Decyzja w wersji 
zmienionej decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200, 
22.7.2006, s.1)

Uzasadnienie

Poprawka konieczna w celu ujednolicenia tekstu z przepisami nowej decyzji w sprawie 
komitologii.

Poprawka 4
ARTYKUŁ 2 USTĘP 4

4. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje 
się do kultur bakterii, które są tradycyjnie 
wykorzystywane w produkcji żywności i 
które mogą zawierać enzymy, lecz nie są 
wykorzystywane specjalnie do ich 
produkcji.

4. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje 
się do kultur bakterii, które są (skreślenie)
wykorzystywane w produkcji żywności i 
które mogą zawierać enzymy, lecz nie są 
wykorzystywane specjalnie do ich 
produkcji.  

Uzasadnienie

Określenie "tradycyjnie" jest nieprecyzyjne i nie zostało dalej rozwinięte. Usunięcie go nadaje 
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temu ustępowi większą pewność prawną.

Poprawka 5
ARTYKUŁ 2 USTĘP 5

5. O ile wystąpi taka konieczność, zgodnie 
z procedurą określoną w art. 16 ust. 2
można zdecydować, czy dana substancja 
wchodzi w zakres stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

5. O ile wystąpi taka konieczność, zgodnie 
z procedurą regulacyjną i analizą
określoną w art. 16 ust. 2 lit. a) można 
zdecydować, czy dana substancja wchodzi 
w zakres stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

Poprawka konieczna w celu ujednolicenia tekstu z przepisami nowej decyzji w sprawie 
komitologii.

Poprawka 6
ARTYKUŁ 3

Do celów niniejszego rozporządzenia 
stosuje się definicje zawarte w 
rozporządzeniu (WE) nr 178/2002, 
rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003 i 
rozporządzeniu (WE) nr […] 
[rozporządzenie w sprawie dodatków do 
żywności].
Stosuje się również następującą definicję:

Do celów niniejszego rozporządzenia 
stosuje się definicje zawarte w 
rozporządzeniu (WE) nr 178/2002, 
rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003 i 
rozporządzeniu (WE) nr […] 
[rozporządzenie w sprawie dodatków do 
żywności].
Stosuje się również następujące definicje:

(1) "enzym" oznacza każde białko 
pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub 
mikrobiologicznego katalizujące 
określone reakcje biochemiczne bez 
zmiany własnej struktury podczas tego 
procesu;

„enzym spożywczy” oznacza produkt 
otrzymany poprzez ekstrakcję z roślin lub 
zwierząt bądź poprzez proces fermentacji z 
wykorzystaniem mikroorganizmów:

(2) „enzym spożywczy” oznacza produkt 
otrzymany poprzez ekstrakcję z roślin lub 
zwierząt bądź poprzez proces fermentacji z 
wykorzystaniem mikroorganizmów:

(a) zawierający jeden lub kilka enzymów 
zdolnych do katalizy określonej reakcji 
biochemicznej; oraz

(a) zawierający jeden lub kilka enzymów 
zdolnych do katalizy określonej reakcji 
biochemicznej;  and
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(b) dodawany do żywności w celu 
spełnienia funkcji technologicznej w 
produkcji, przetwórstwie, przygotowaniu, 
obróbce, pakowaniu, transporcie i 
przechowywaniu środków spożywczych.

(b) dodawany do żywności w celu 
spełnienia funkcji technologicznej w 
produkcji, przetwórstwie, przygotowaniu, 
obróbce, pakowaniu, transporcie i 
przechowywaniu środków spożywczych.

"spożywczy preparat enzymatyczny" 
oznacza enzym spożywczy zawierający 
inne substancje w celu poprawienia 
przechowywania, sprzedaży, standaryzacji, 
rozcieńczania lub rozkładu enzymu 
spożywczego.

Uzasadnienie

Możliwe jest rozmaite zrozumienie terminu "enzym". W niektórych przypadkach termin ten 
jest używany w znaczeniu czystego białka enzymatycznego, podczas gdy w innych oznacza 
produkt otrzymany z ekstrakcji lub fermentacji, który oprócz białka enzymatycznego zawiera 
również pewne pozostałości tego procesu. Oprócz tego termin enzym może oznaczać również 
produkt przeznaczony do sprzedaży, do którego dodano inne składniki. Gwoli pewności 
prawnej i poprawności naukowej należy wprowadzić odrębne definicje dla rozróżnienia tych 
trzech przypadków.

Poprawka 7
ARTYKUŁ 5 LITERA (B)

(b) istnieje uzasadniona potrzeba 
technologiczna jego użycia;

b) istnieje uzasadniona potrzeba 
technologiczna jego użycia uzasadniona 
pożytkiem i korzyścią dla konsumenta;

Uzasadnienie

Niezbędne są jasne kryteria określające technologiczną konieczność stosowania enzymów w 
produkcji żywności. Zastosowanie enzymu spożywczego powinno zawsze przynosić korzyść i 
służyć  konsumentom.

Poprawka 8
ARTYKUŁ 5 LITERA (C)

(c) nie wprowadza on w błąd konsumenta. c) nie wprowadza on w błąd konsumenta 
co do charakteru, jakości i istoty 
produktu.
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Uzasadnienie

Nie można dopuszczać enzymów, których zastosowanie mogłoby wprowadzić konsumentów w 
błąd co do charakteru, jakości i istoty produktu.

Poprawka 9
ARTYKUŁ 7, TYTUŁ

Włączenie do wspólnotowego wykazu 
enzymów genetycznie modyfikowanych

Włączenie do wspólnotowego wykazu 
enzymów pozyskanych z organizmów 
modyfikowanych genetycznie (GMO)

Uzasadnienie

Sprawa organizmów modyfikowanych genetycznie wymaga wyjaśnienia. Enzymy spożywcze 
mogą być pozyskiwane z lub produkowane przez organizmy modyfikowane genetycznie, 
jednak same nimi nie są.

Poprawka 10
ARTYKUŁ 8
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Enzymy spożywcze nieprzeznaczone do 
sprzedaży konsumentowi końcowemu, 
niezależnie od tego, czy są sprzedawane 
pojedynczo czy zmieszane ze sobą oraz/lub 
z innymi składnikami określonymi w art. 6 
ust. 4 dyrektywy 2000/13/WE, mogą być 
wprowadzane do obrotu, wyłącznie jeżeli 
ich opakowanie lub pojemniki zawierają 
informację, o której mowa w art. 9 - 12 
niniejszego rozporządzenia, która musi 
być wyraźnie widoczna, czytelna i 
nieusuwalna.

1. Enzymy spożywcze nieprzeznaczone do 
sprzedaży konsumentowi końcowemu, 
niezależnie od tego, czy są sprzedawane 
pojedynczo czy zmieszane ze sobą oraz/lub 
z innymi składnikami określonymi w art. 6 
ust. 4 dyrektywy 2000/13/WE, mogą być 
wprowadzane do obrotu, wyłącznie jeżeli 
ich opakowanie lub pojemniki zawierają 
informację, o której mowa w niniejszym 
artykule, która musi być wyraźnie 
widoczna, czytelna i nieusuwalna.

2. Na opakowaniach lub pojemnikach 
podaje się następujące informacje:

a) nazwę ustaloną w niniejszym 
rozporządzeniu;  lub

b)w przypadku braku nazwy, o której 
mowa w lit. a), wystarczająco szczegółowy 
opis enzymu spożywczego pozwalający na 
jego odróżnienie od produktów, z którymi 
mógłby zostać pomylony.

W przypadku gdy sprzedawane są 
mieszanki enzymów spożywczych lub 
spożywczych preparatów enzymatycznych, 
podaje się informacje wymienione w lit. a) 
lub b) odnośnie każdego enzymu w 
porządku malejącym procentowo według 
masy względem całości;

c) wagę netto;

d) ) informację o następującej treści: „do 
stosowania w środkach spożywczych” 
bądź „ograniczone stosowanie w środkach 
spożywczych” lub bardziej szczegółowy 
opis przewidywanego stosowania w 
żywności;

e)  w niezbędnych przypadkach  
szczególne wymogi dotyczące 
przechowywania i zastosowania.
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3. Dodatkowo podaje się na opakowaniu, 
pojemniku lub w dokumencie związanym 
z dostawą, który musi być dostarczony nie 
później niż wraz z nią, i pod warunkiem 
zamieszczenia na opakowaniu lub 
pojemniku danego produktu informacji 
"produkt przeznaczony jedynie do 
produkcji żywności, nie do sprzedaży 
detalicznej", następujące informacje:

a) nazwę lub firmę producenta i adres 
producenta, firmy pakującej lub 
sprzedającej z siedzibą na terenie 
Wspólnoty;

b) znak identyfikacyjny partii lub serii;

c) sposób użycia, jeśli brak tej informacji 
uniemożliwia właściwe zastosowanie 
enzymu;

d) w uzasadnionych przypadkach również 
informacje o składzie enzymu lub 
enzymatycznego preparatu spożywczego 
umożliwiającą użytkownikowi 
przestrzeganie ograniczeń ilościowych 
jego stosowania w żywności; ograniczenie 
ilościowe wyraża się bądź numerycznie, 
bądź zgodnie z zasadą quantum satis;

e) informacje potrzebne użytkownikowi do 
przestrzegania wymogów dyrektywy 
2000/13/WE, w szczególności wymogu 
podawania informacji o alergenach.

4. Artykuł niniejszy nie przynosi 
uszczerbku bardziej szczegółowym lub 
obszerniejszym aktom prawnym, 
rozporządzeniom lub przepisom 
administracyjnym odnoszącym się do wag 
i miar lub prezentacji, klasyfikacji, 
opakowania i oznakowania 
niebezpiecznych substancji i preparatów
lub odnoszącym się do transportu takich 
substancji.
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5. Informacje przewidziane w niniejszym 
artykule podaje się w języku łatwo 
zrozumiałym dla nabywcy. Państwo 
członkowskie, w którym produkt został 
wytworzony, może na własnym terytorium, 
zgodnie z literą traktatu, postanowić, że 
informacje udostępnia się na żądanie w 
jednym lub więcej języku urzędowym 
Wspólnoty, który  określa dane państwo 
członkowskie. Nie wyklucza to podawania 
informacji w wielu językach.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uproszczenie oznakowania produktów nieprzeznaczonych dla 
konsumentów końcowych poprzez skreślenie art. 8, 9, 10, 12 i 14 i zastąpienie ich jednym art. 
określającym wszystkie wymogi dotyczące oznakowania enzymów spożywczych i spożywczych 
preparatów enzymatycznych nieprzeznaczonych do sprzedaży konsumentom końcowym.
Poprawia to spójność logiczną tekstu i ułatwia jego czytanie i zrozumienie.

Poprawka 11
ARTYKUŁ 9

Artykuł 9
Wymagania dotyczące informacji na 

temat identyfikacji enzymów spożywczyc

skreślony

1. W przypadku gdy enzymy spożywcze 
nieprzeznaczone do sprzedaży 
konsumentowi końcowemu są 
sprzedawane pojedynczo lub jako enzymy 
zmieszane ze sobą, opakowanie lub 
kontenery, w których się znajdują, muszą 
zawierać następujące informacje na temat 
każdego enzymu spożywczego:
(a) nazwę ustaloną w niniejszym 
rozporządzeniu; lub
(b) w przypadku braku nazwy, o której 
mowa w lit. a), wystarczająco szczegółowy 
opis enzymu spożywczego pozwalający na 
jego odróżnienie od produktów, z którymi 
mógłby zostać pomylony.
2. W przypadku gdy enzymy spożywcze są 
sprzedawane jako mieszanina, informacje 
przewidziane w ust. 1, muszą być podane 
dla każdego enzymu w porządku 
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malejącym, procentowo według masy 
względem całości.

Uzasadnienie

Patrz: poprawka do art. 8, która zawiera wszystkie powyższe przepisy dotyczące oznakowania 
enzymów spożywczych i spożywczych preparatów enzymatycznych nieprzeznaczonych do 
sprzedaży konsumentom końcowym.

Poprawka 12
ARTYKUŁ 10

Artykuł 10 skreślony
Wymagania dotyczące informacji, w 
przypadku gdy w skład enzymów 
spożywczych wchodzą inne substancje, 
materiały i składniki żywności
W przypadku gdy w skład enzymów 
spożywczych nieprzeznaczonych do 
sprzedaży końcowemu konsumentowi 
wchodzą substancje, materiały lub 
składniki żywności nie będące enzymami 
spożywczymi, lecz mające na celu 
umożliwienie ich przechowywania, 
sprzedaży, normalizacji, rozcieńczenia lub 
rozpuszczenia, opakowanie, pojemniki lub 
towarzyszące im dokumenty muszą 
zawierać informacje przewidziane w art. 
9, a także wskazanie każdego składnika w 
porządku malejącym, procentowo według 
masy względem całości.

Uzasadnienie

Patrz: poprawka do art. 8, która zawiera wszystkie powyższe przepisy dotyczące oznakowania 
enzymów spożywczych i spożywczych preparatów enzymatycznych nieprzeznaczonych do 
sprzedaży konsumentom końcowym.

Poprawka 13
ARTYKUŁ 11

W przypadku gdy enzymy spożywcze 
nieprzeznaczone do sprzedaży końcowemu 
konsumentowi są zmieszane z innymi 
składnikami, opakowanie lub pojemniki 

W przypadku gdy enzymy spożywcze lub 
spożywcze preperaty enzymatyczne 
nieprzeznaczone do sprzedaży końcowemu 
konsumentowi są zmieszane z innymi 
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tych enzymów spożywczych muszą 
zawierać wykaz składników sporządzony 
w porządku malejącym, procentowo 
według masy względem całości.

składnikami, opakowanie lub pojemniki 
tak powstałych produktów muszą zawierać 
wykaz składników sporządzony w 
porządku malejącym, procentowo według 
masy względem całości.

Uzasadnienie

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

Poprawka 14
ARTYKUŁ 12

Artykuł 12
Ogólne wymagania dotyczące informacji 

na temat enzymów spożywczych

skreślony

1. Opakowanie i pojemniki enzymów 
spożywczych nieprzeznaczonych do 
sprzedaży końcowym konsumentom 
muszą zawierać następujące informacje:

(a) informację o następującej treści: „do 
stosowania w środkach spożywczych” 
bądź „ograniczone stosowanie w środkach 
spożywczych” lub bardziej szczegółowy 
opis przewidywanego stosowania w 
żywności;

(b) w razie konieczności, specyficzne 
warunki przechowywania i stosowania;

(c) instrukcja stosowania, jeżeli jej brak 
może spowodować niewłaściwe stosowanie 
danego enzymu spożywczego;

(d) oznaczenie partii lub serii;

(e) nazwę lub firmę producenta i adres 
producenta, firmy pakującej lub 
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sprzedającej;

(f) w przypadku gdy dany składnik 
enzymu spożywczego podlega 
ograniczeniu ilościowemu w żywności, 
wskazanie procentowej zawartości tego 
składnika enzymu spożywczego lub 
wystarczające informacje na temat składu 
enzymu spożywczego, które umożliwią 
nabywcy spełnienie tego ograniczenia 
ilościowego w żywności; w przypadku gdy 
to samo ograniczenie ilościowe dotyczy 
grupy składników stosowanych 
pojedynczo lub w połączeniu, można 
podać łączny odsetek w postaci jednej 
liczby; ograniczenie ilościowe będzie 
wyrażone bądź numerycznie, bądź zgodnie 
z zasadą quantum satis;

(g) wagę netto;
(h) w stosownych przypadkach, 
informacje na temat enzymu spożywczego 
lub innych substancji, o których mowa w 
art. 9, 10 i 11 niniejszego rozporządzenia i 
wymienionych w wykazie zawartym w 
załączniku IIIa do dyrektywy 
2000/13/WE.

2. W drodze odstępstwa od ust. 1, 
informacje wymagane w lit. c) - f) i h) 
niniejszego ustępu można umieścić tylko 
na dokumentach dotyczących przesyłki, 
które należy dostarczyć wraz z lub przed 
dostawą, z zastrzeżeniem, że opakowanie 
lub pojemnik danego produktu zostanie 
opatrzony wyraźnie widoczną informacją 
o następującej treści: „przeznaczony do 
produkcji żywności, lecz nieprzeznaczony 
do sprzedaży detalicznej”.

Uzasadnienie

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

Poprawka 15
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SEKCJA 3 I ARTYKUŁ 14

SEKCJA 3
POZOSTAŁE WYMAGANIA 

DOTYCZĄCE ETYKIETOWANIA

skreślony

Artykuł 14
Pozostałe wymagania dotyczące 

etykietowania

1. Artykuły 8 - 13 nie naruszają przepisów 
szczegółowych lub przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych 
dotyczących miar i wag lub mających 
zastosowanie do prezentacji, klasyfikacji i 
etykietowania substancji i preparatów 
niebezpiecznych lub mających 
zastosowanie do transportu tych 
substancji.
2. Informacje określone w art. 8 – 13 
podaje się w języku łatwo zrozumiałym dla 
nabywców.
W obrębie własnego terytorium, państwo 
członkowskie, w którym produkt 
wprowadza się do obrotu, może, zgodnie z 
postanowieniami traktatu, zastrzec, aby 
informacje na etykiecie były podane w 
jednym lub kilku językach urzędowych 
Wspólnoty wskazanych przez to państwo 
członkowskie.
Pierwszy i drugi akapit niniejszego ustępu 
nie wykluczają podawania tych informacji 
w kilku językach.

Uzasadnienie

Patrz: poprawka do art. 8, która zawiera wszystkie powyższe przepisy dotyczące oznakowania 
enzymów spożywczych i spożywczych preparatów enzymatycznych nieprzeznaczonych do 
sprzedaży konsumentom końcowym.

Poprawka 16
ARTYKUŁ 16 USTĘP 2 A (nowy)

2a. W przypadku odniesienia do 
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niniejszego ustępu, zastosowanie mają art. 
5a ust. 1 - 4 oraz art. 7 decyzji 
1999/468/WE, z uwzględnieniem 
przepisów jej art. 8.

Uzasadnienie

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

Poprawka 17
ARTYKUŁ 18 USTĘP 4 LITERA (A A) (nowy)

(aa) Urząd może podjąć decyzję o 
zastosowaniu szybkiej procedury 
wydawania zezwoleń i bezpośrednim 
wciągnięciu enzymów do rejestru 
enzymów spożywczych w przypadku 
enzymów znajdujących się już na rynku, 
jeśli upewni się, że zostały one poddane 
odpowiedniej ocenie bezpieczeństwa na 
poziomie krajowym lub wspólnotowym na 
terenie UE.

Uzasadnienie

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa żywności ma ograniczone środki i nie należy marnować 
ich na przeprowadzanie oceny ryzyka, która została już właściwie przeprowadzona na terenie 
UE, szczególnie w Danii, Francji i Anglii, gdzie istnieją dobrze zorganizowane krajowe
procedury dopuszczania enzymów spożywczych.

Poprawka 18
ARTYKUŁ 18 USTĘP 5

5. W razie konieczności, dla celów 
niniejszego artykułu możliwe jest przyjęcie 
dowolnych środków przejściowych, 
zgodnie z procedurą określoną w art. 16 
ust. 2.

5. W razie konieczności, dla celów 
niniejszego artykułu możliwe jest przyjęcie 
dowolnych środków przejściowych, 
zgodnie z procedurą określoną w art. 16 
ust. 2 lit. a).

Uzasadnienie

Poprawka konieczna w celu ujednolicenia tekstu z przepisami nowej decyzji w sprawie 
komitologii.
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UZASADNIENIE

Obecnie brak jest ujednoliconych przepisów kontrolujących na poziomie Wspólnoty 
stosowanie enzymów w przetwórstwie żywności. Prowadzi to nie tylko do przeszkód w 
handlu i niepewności prawnej, lecz również do odmiennych norm ochrony zdrowia i ochrony 
konsumentów w poszczególnych państwach członkowskich.

Od setek lat enzymy znajdują zastosowanie w produkcji żywności, najczęściej w piekarniach, 
przy wyrobie serów, przeróbce skrobi i pędzeniu piwa, produkcji soków owocowych i innych 
napojów. Spełniają one szereg pożytecznych zadań, takich jak poprawa konsystencji, wyglądu 
i wartości odżywczej.

Obecnie prawo unijne obejmuje jedynie enzymy stosowane jako dodatki do żywności w 
rozumieniu dyrektywy 89/107/EWG i jedynie stosowanie dwóch enzymów, E1103 
(inwertaza) i E1105 (lizozym), jest w ramach niej dozwolone.

W ostatnich latach znacznie wzrosło wykorzystanie enzymów spożywczych w produkcji 
żywności, a postęp technologiczny umożliwił opracowanie ich nowych, bardziej złożonych 
postaci.  Powstają więc pytania dotyczące potencjalnego zagrożenia zdrowia ludzkiego 
poprzez ich między innymi alergenność, toksyczność i pozostałości aktywności 
mikrobiologicznej. Enzymy produkowane są również z mikroorganizmów modyfikowanych 
genetycznie. Dlatego istnieje wyraźna potrzeba ujednoliconej oceny bezpieczeństwa na 
poziomie europejskim w celu zapewnienia skutecznej ochrony konsumentów.

Dlatego jako sprawozdawca witam z zadowoleniem wniosek Komisji i zauważam, że 
zarówno przemysł, jak i organizacje konsumenckie, również opowiadają się za harmonizacją  
prawa dotyczącego stosowania enzymów spożywczych na terenie UE.

W poprawkach zwróciłem głównie uwagę na jasność i spójność, w  szczególności w zakresie 
definicji enzymów spożywczych i spożywczych preparatów enzymatycznych, wymogów 
oznakowania produktów nieprzeznaczonych dla konsumentów końcowych i enzymów 
spożywczych uzyskanych z mikroorganizmów modyfikowanych genetycznie.

Niepokoi mnie możliwość powstania  systemu podwójnego dopuszczania, który 
rozporządzenie to wprowadzi dla enzymów objętych rozporządzeniem 1829/2003 
dotyczącym genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, to znaczy dla enzymów 
spożywczych uzyskanych z organizmów modyfikowanych genetycznie.  Według obecnego 
wniosku Komisji enzymy spożywcze objęte rozporządzeniem 1829/2003 będą musiały być 
dopuszczone zgodnie z wymienionym rozporządzeniem, a dopiero później będą mogły zostać 
poddane ocenie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w celu ujęcia ich we wspólnotowym 
wykazie enzymów spożywczych. Wynikiem tego może być konieczność poddawania tych 
enzymów dwóm odmiennym procedurom dopuszczania, co wymaga dalszego wyjaśnienia.

Mimo tych zastrzeżeń uważam omawiane rozporządzenie za dobry przykład współpracy 
instytucji europejskich, przemysłu i grup konsumentów w interesie wolnego przepływu 
towarów w UE oraz prawa obywateli Unii do jednolicie wysokich standardów ochrony 
zdrowia i ochrony konsumentów.
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