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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare 
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură) 
majoritatea voturilor exprimate pentru aprobarea poziţiei comune 
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau modifica poziţia comună

*** Aviz conform 
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură) 
majoritatea voturilor exprimate pentru aprobarea poziţiei comune 
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură) 
majoritatea voturilor exprimate pentru aprobarea proiectului 
comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
enzimele alimentare şi de modificare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului, a 
Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, a Directivei 2000/13/CE şi a 
Directivei 2001/112/CE a Consiliului
(COM(2006)0425 – C6-0257/2006 – 2006/0144(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European şi Consiliului 
[COM(2006)0425]1,

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolele 37 şi 95 din Tratatul CE, în temeiul 
cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0257/2006),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi 
avizul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie (A6-0000/2007),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul  1
CONSIDERENTUL 4

(4) Prezentul regulament ar trebui să se 
refere doar la enzimele care sunt adăugate 
la produsele alimentare în scopul 
îndeplinirii unei funcţii tehnologice în 
cadrul procesului de fabricare, procesare, 
prelucrare, tratare, ambalare, transportare 
sau depozitare a produselor alimentare 
respective, inclusiv enzimele folosite ca 
adjuvanţi tehnologici („enzime 

(4) Prezentul regulament ar trebui să se 
refere doar la enzimele care sunt adăugate 
la produsele alimentare în scopul 
îndeplinirii unei funcţii tehnologice în 
cadrul procesului de fabricare, procesare, 
prelucrare, tratare, ambalare, transportare 
sau depozitare a produselor alimentare 
respective, inclusiv enzimele folosite ca 
adjuvanţi tehnologici („enzime 

  
1 JO C ... / Nepublicată încă în JO.
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alimentare”). Astfel, domeniul de aplicare 
al prezentului regulament ar trebui să nu 
cuprindă enzimele care nu sunt adăugate la 
produsele alimentare în scopul îndeplinirii 
unei funcţii tehnologice şi care sunt 
destinate consumului uman, cum ar fi 
enzimele folosite cu un obiectiv nutriţional. 
Culturile microbiene folosite în mod 
tradiţional la obţinerea produselor 
alimentare, cum ar fi brânzeturile şi vinul, 
şi care ar putea conţine enzime dar care nu 
sunt folosite în mod special pentru 
obţinerea acestora, nu ar trebui considerate 
enzime alimentare.

alimentare”). Astfel, domeniul de aplicare 
al prezentului regulament ar trebui să nu 
cuprindă enzimele care nu sunt adăugate la 
produsele alimentare în scopul îndeplinirii 
unei funcţii tehnologice şi care sunt 
destinate consumului uman, cum ar fi 
enzimele folosite cu un obiectiv nutriţional 
sau digestiv. Culturile microbiene folosite 
în mod tradiţional la obţinerea produselor 
alimentare, cum ar fi brânzeturile şi vinul, 
şi care ar putea conţine enzime dar care nu 
sunt folosite în mod special pentru 
obţinerea acestora, nu ar trebui considerate 
enzime alimentare.

Justification

It should be made clear that the scope of this Regulation should not cover enzymes intended 
for human consumption such as enzymes for nutritional purposes or enzymes used as 
digestive aids.

Amendamentul  2
CONSIDERENTUL 8

(8) Enzimele alimentare a căror utilizare 
este permisă în Comunitate ar trebui să 
apară pe o listă comunitară care să descrie 
clar enzimele, să specifice eventualele 
condiţii de folosire a acestora şi să includă 
şi specificaţii, în special cu privire la 
originea enzimelor şi la criteriile de 
puritate aplicabile. În cazul în care enzima 
alimentară conţine sau constă dintr-un 
organism modificat genetic („OMG”) în 
sensul Regulamentului (CE) nr. 1830/2003 
al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 22 septembrie 2003 privind 
trasabilitatea şi etichetarea organismelor 
modificate genetic şi trasabilitatea 
produselor destinate alimentaţiei umane 
sau animale, produse din organisme 
modificate genetic, şi de modificare a 
Directivei 2001/18/CE , identificatorul unic 
atribuit OMG-ului în conformitate cu 
regulamentul respectiv ar trebui să fie 
inclus în specificaţii. 

(8) Enzimele alimentare a căror utilizare 
este permisă în Comunitate ar trebui să 
apară pe o listă comunitară care să descrie 
clar enzimele, să specifice eventualele 
condiţii de folosire a acestora şi să includă 
şi specificaţii, în special cu privire la 
originea enzimelor şi la criteriile de 
puritate aplicabile. În cazul în care enzima 
alimentară provine dintr-un organism 
modificat genetic („OMG”) în sensul 
Regulamentului (CE) nr. 1830/2003 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 22 septembrie 2003 privind 
trasabilitatea şi etichetarea organismelor 
modificate genetic şi trasabilitatea 
produselor destinate alimentaţiei umane 
sau animale, produse din organisme 
modificate genetic, şi de modificare a 
Directivei 2001/18/CE , identificatorul unic 
atribuit OMG-ului în conformitate cu 
regulamentul respectiv ar trebui să fie 
inclus în specificaţii. 
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Justification

The text in the Commission's proposal is misleading. Genetically modified organisms cannot 
be enzymes in themselves, but can be used to produce an enzyme.

Amendamentul  3
CONSIDERENTUL 20

(20) Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament ar trebui 
să fie în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 
1999 de stabilire a normelor privind 
exercitarea competenţelor de executare 
conferite Comisiei1.

(20) Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament ar trebui 
să fie în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 
1999 de stabilire a normelor privind 
exercitarea competenţelor de executare
conferite Comisiei1.

1JO L 184, 17.7.1999, p. 23 1JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie astfel cum a 
fost modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 
200, 22.7.2006, p. 1)

Justification

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

Amendamentul  4
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (4)

(4) Prezentul regulament nu se aplică 
culturilor microbiene folosite în mod 
tradiţional pentru obţinerea de produse 
alimentare şi care ar putea conţine 
enzime dar care nu sunt folosite în mod 
special pentru obţinerea acestora. 

(4) Prezentul regulament nu se aplică 
culturilor microbiene folosite pentru 
obţinerea de produse alimentare şi care ar 
putea conţine enzime dar care nu sunt 
folosite în mod special pentru obţinerea 
acestora. 

Justification

The term 'traditionally' is vague and not futher explained. The paragraph allows for more 
legal certainty without this term.

Amendamentul 5
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (5)

(5) Dacă este cazul, se poate decide în (5) Dacă este cazul, se poate decide în 
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conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 16 alineatul (2) dacă o substanţă 
cade sau nu sub incidenţa prezentului 
regulament.

conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 16 
alineatul (2a) dacă o substanţă cade sau nu 
sub incidenţa prezentului regulament.

Justification

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

Amendamentul 6
ARTICOLUL 3

În sensul prezentului regulament, se aplică 
definiţiile prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 178/2002, Regulamentul (CE) nr. 
1829/2003 şi Regulamentul (CE) nr. [...] 
[Regulament privind aditivii alimentari].
De asemenea, se aplică şi următoarele 
definiţii:

În sensul prezentului regulament, se aplică 
definiţiile prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 178/2002, Regulamentul (CE) nr.
1829/2003 şi Regulamentul (CE) nr. [...] 
[Regulament privind aditivii alimentari].
De asemenea, se aplică şi următoarele 
definiţii:

(1) „enzimă” înseamnă o proteină de 
origine vegetală, animală sau microbiană, 
care poate cataliza o anumită reacţie 
biochimică, fără a-şi modifica structura 
în acest proces;

„enzimă alimentară” înseamnă un produs 
obţinut prin extracţie din plante sau 
animale sau printr-un proces de fermentare 
folosind microorganisme:

(2) „enzimă alimentară” înseamnă un 
produs obţinut prin extracţie din plante sau 
animale sau printr-un proces de fermentare 
folosind microorganisme:

(a) care conţine una sau mai multe enzime 
care pot cataliza o anumită reacţie 
biochimică; şi

(a) care conţine una sau mai multe enzime 
care pot cataliza o anumită reacţie 
biochimică; şi
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(b) care se adaugă unui produs alimentar în 
vederea îndeplinirii unei funcţii 
tehnologice în procesul de fabricare, 
procesare, preparare, tratare, ambalare, 
transportare sau depozitare a produselor 
alimentare.

(b) care se adaugă unui produs alimentar în 
vederea îndeplinirii unei funcţii 
tehnologice în procesul de fabricare, 
procesare, preparare, tratare, ambalare, 
transportare sau depozitare a produselor 
alimentare.

(3) „preparat pe bază de enzime 
alimentare” înseamnă o enzimă 
alimentară formulată cu alte substanţe 
care uşurează depozitarea, vânzarea, 
standardizarea, diluarea sau dizolvarea 
enzimei alimentare. 

Justification

There may be different perceptions of what is meant by the term 'enzyme'. In some cases the 
term is used to describe the pure enzyme protein, whereas in others it is used to describe the 
product obtained by extraction or fermentation which does not only include the enzyme 
protein, but also some residues from the process. Finally, the term enzyme may also be used 
to describe the ready-to-sell product to which other ingredients have been added. For the 
sake of legal certainty and good science, separate definitions are needed to distinguish 
between these three situations.

Amendamentul 7
ARTICOLUL 5 LITERA (B)

(b) există o nevoie tehnologică rezonabilă; (b) există o nevoie tehnologică rezonabilă 
în termeni de avantaje şi beneficii oferite 
consumatorului;

Justification

Transparent criteria are needed to determine whether there is a technological need for the 
use of an enzyme in food production. The use of a food enzyme should always have 
advantages and benefits for the consumer.

Amendamentul 8
ARTICOLUL 5 LITERA (C)

(c) utilizarea sa nu induce în eroare 
consumatorul.

(c) utilizarea sa nu induce în eroare 
consumatorul cu privire la natura, 
calitatea sau compoziţia unui produs.



PE 386.295v03-00 10/19 PR\656848RO.doc

RO

Justification

Food enzymes must not be approved if their use could mislead consumers as to the nature, 
quality and substance of a product.

Amendamentul 9
ARTICOLUL 7 TITLU

Includerea enzimelor modificate genetic în 
lista comunitară

Includerea enzimelor provenite din
organisme modificate genetic (OMG) în 

lista comunitară

Justification

Clarity is needed on the GMO issue. Food enzymes can be derived from or produced by 
GMO's: they are not GMO's themselves.

Amendamentul 10
ARTICOLUL 8

Enzimele alimentare care nu sunt destinate 
vânzării către consumatorul final, fie că 
sunt vândute individual sau în amestec 
unele cu altele şi/sau cu alte ingrediente, 
astfel cum sunt definite în articolul 6 
alineatul (4) din Directiva 2000/13/CE, pot 
fi comercializate doar dacă pe ambalajele 
sau recipientele acestora sunt indicate 
informaţiile prevăzute la articolele 9 – 12 
din prezentul regulament, care trebuie să 
fie vizibile, lizibile şi indelebile.

(1) Enzimele alimentare care nu sunt 
destinate vânzării către consumatorul 
final, fie că sunt vândute individual sau în 
amestec unele cu altele şi/sau cu alte 
ingrediente, astfel cum sunt definite în 
articolul 6 alineatul (4) din Directiva 
2000/13/CE, pot fi comercializate doar 
dacă pe ambalajele sau recipientele 
acestora sunt indicate informaţiile 
prevăzute la prezentul articol, care trebuie 
să fie vizibile, lizibile şi indelebile.
(2) Pe ambalaje sau recipiente sunt 
indicate următoarele informaţii: 

(a) denumirea prevăzută în prezentul 
regulament; sau

(b) în lipsa unei denumiri, în conformitate 
cu dispoziţiile de la litera (a), o descriere a 
enzimei alimentare care să fie suficient de 
clară pentru a o distinge de produsele cu 
care ar putea fi confundată.
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În cazul în care enzimele alimentare sau 
preparatele pe bază de enzime alimentare 
sunt vândute în amestec unele cu altele, 
se indică informaţiile prevăzute la literele 
(a) sau (b) pentru fiecare dintre enzimele 
alimentare, în ordinea descrescătoare a 
procentajului fiecăreia din cantitatea 
totală;

(c) cantitatea netă;

(d) fie expresia „pentru uz alimentar”, fie 
expresia „pentru uz alimentar 
restricţionat” sau o referinţă mai precisă 
privind utilizarea sa alimentară;

(e) dacă este necesar, condiţiile speciale 
de depozitare şi utilizare.

(3) În plus, pe ambalaj, pe recipient sau în 
documentele referitoare la produsul 
respectiv care sunt furnizate o dată cu sau 
înaintea livrării acestuia, sunt indicate 
următoarele informaţii, cu condiţia ca 
indicaţia „destinate fabricării de produse 
alimentare, nu vânzării cu amănuntul” să 
fie vizibilă pe ambalajul sau recipientul 
produsului respectiv:

(a) numele sau denumirea comercială şi 
adresa fabricantului, a ambalatorului sau 
a unui vânzător care îşi are sediul în 
Comunitate;

(b) un marcaj de identificare a lotului;

(c) indicaţii privind modul de utilizare, în 
cazul în care lipsa acestora ar împiedica 
utilizarea corespunzătoare a enzimei 
alimentare;

(d) dacă este cazul, informaţii suficiente 
privind compoziţia enzimei alimentare sau 
a preparatului pe bază de enzime 
alimentare, pentru a permite utilizatorului 
să respecte limitările de ordin cantitativ în 
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produsele alimentare: limita cantitativă se 
exprimă fie numeric, fie conform 
principiului quantum satis;

(e) informaţii suficiente care să îi permită 
utilizatorului să respecte Directiva 
2000/13/CE, în special dispoziţiile 
referitoare la etichetarea alergenilor.

(4) Prezentul articol se aplică fără a 
aduce atingere actelor cu putere de lege şi 
dispoziţiilor administrative mai detaliate 
sau mai extinse privind metrologia sau 
prezentarea, clasificarea, ambalarea sau 
etichetarea substanţelor şi a preparatelor 
periculoase sau privind transportul 
acestor substanţe.

(5) Informaţiile prevăzute în prezentul 
articol sunt furnizate într-o limbă uşor de 
înţeles de către cumpărători. În 
conformitate cu dispoziţiile tratatului, 
statul membru în care produsul este 
comercializat poate stabili ca pe teritoriul 
său aceste informaţii să fie comunicate la 
cerere într-una sau mai multe dintre 
limbile oficiale ale Comunităţii, care 
urmează să fie stabilite de statul membru 
respectiv. Aceasta nu împiedică 
furnizarea informaţiilor respective în mai 
multe limbi.

Justification

To simplify the Business to Business labelling by replacing Articles 8, 9, 10, 12 and 14 with 
one single Article containing all the requirements for labelling of food enzymes and food 
enzyme preparations not intended for sale to the final consumer.This improves the logic of the 
text and makes it easier to read and understand.

Amendamentul 11
ARTICOLUL 9
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Articolul 9

Cerinţe în materie de informare privind 
identificarea enzimelor alimentare

eliminat

(1) În cazul în care enzimele alimentare 
care nu sunt destinate vânzării către 
consumatorul final, sunt vândute 
individual sau în amestec unele cu altele, 
pe ambalajele sau pe recipientele lor se 
indică următoarele informaţii pentru 
fiecare enzimă alimentară:
(a) denumirea prevăzută în prezentul 
regulament; sau
(b) în lipsa denumirii, astfel cum este 
prevăzut la litera (a), o descriere a 
enzimei alimentare care să fie suficient de 
clară pentru a o distinge de produsele cu 
care ar putea fi confundată.
(2) În cazul în care enzimele alimentare 
sunt vândute în amestec unele cu altele, 
se indică informaţiile prevăzute la 
alineatul (1) pentru fiecare dintre 
enzimele alimentare, în ordinea 
descrescătoare a procentului cantitativ 
corespunzător fiecăreia.

Justification

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.

Amendamentul 12
ARTICOLUL 10

Articolul 10 eliminat

Cerinţe în materie de informare în cazul
în care alte substanţe, materii sau 

ingrediente alimentare sunt încorporate 
în enzime alimentare

În cazul în care substanţe, materii sau 
ingrediente alimentare, altele decât 
enzime alimentare, sunt încorporate în 
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enzime alimentare care nu sunt destinate 
vânzării către consumatorul final pentru 
a le facilita depozitarea, vânzarea, 
standardizarea, diluarea sau dizolvarea, 
pe ambalaj, recipient sau documentele de 
însoţire a enzimei alimentare se 
precizează informaţiile menţionate la 
articolul 9 şi se indică fiecare din 
elementele componente în ordinea 
descrescătoare a procentului cantitativ 
corespunzător fiecăreia. 

Justification

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.

Amendamentul 13
ARTICOLUL 11

În cazul în care enzimele alimentare care 
nu sunt destinate vânzării către 
consumatorul final se află în amestec cu 
alte ingrediente alimentare, pe ambalajele 
sau recipientele enzimelor alimentare se 
indică o listă a tuturor componentelor în 
ordinea descrescătoare a procentului 
cantitativ corespunzător fiecăreia.

În cazul în care enzimele alimentare sau 
preparatele pe bază de enzime alimentare
care nu sunt destinate vânzării către 
consumatorul final se află în amestec cu 
alte ingrediente alimentare, pe ambalajele 
sau recipientele produsului obţinut se 
indică o listă a tuturor componentelor în 
ordinea descrescătoare a procentului 
cantitativ corespunzător fiecăreia.

Justification

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.

Amendamentul 14
ARTICOLUL 12

Articolul 12

Cerinţe generale în materie de informaţii 
eliminat
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privind enzimele alimentare

(1) Pe ambalajele sau recipientele 
enzimelor alimentare care nu sunt 
destinate vânzării către consumatorul 
final se indică următoarele informaţii:

(a) fie expresia „pentru uz alimentar”, fie 
expresia „pentru uz alimentar 
restricţionat” sau o referinţă mai precisă 
privind utilizarea alimentară a enzimei 
alimentare respective;

(b) dacă este necesar, condiţiile speciale 
de depozitare şi utilizare;

(c) indicaţii privind modul de utilizare, în 
cazul în care lipsa acestora ar împiedica 
utilizarea corespunzătoare a enzimei 
alimentare;

(d) un marcaj de identificare a lotului;

(e) numele sau denumirea comercială şi 
adresa fabricantului, a ambalatorului sau 
a vânzătorului;

(f) în cazul în care o componentă a 
enzimei alimentare cade sub incidenţa 
unei limitări cantitative în alimente, 
proporţia acestei componente în enzima 
alimentară sau informaţii suficiente 
privind compoziţia enzimei alimentare, 
pentru a permite cumpărătorului să se 
asigure de respectarea limitării cantitative 
în produsele alimentare; în cazul în care 
aceeaşi limită cantitativă se aplică unui 
grup de componente folosite individual 
sau în combinaţie, procentajul combinat 
poate fi indicat printr-o singură cifră; 
limita cantitativă se exprimă fie numeric, 
fie conform principiului quantum satis; 

(g) cantitatea netă;
(h) dacă este cazul, informaţii privind o 
enzimă alimentară sau alte substanţe 
menţionate la articolele 9, 10 sau 11 din 
prezentul regulament şi care sunt 
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enumerate în anexa IIIa la Directiva 
2000/13/CE.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), este 
posibil ca informaţiile solicitate în 
conformitate cu literele (c) - (f) şi (h) ale 
alineatului respectiv să apară doar pe 
documentele comerciale privind lotul, 
care trebuie furnizate o dată cu livrarea 
sau înaintea acesteia, cu condiţia ca 
menţiunea „destinat fabricării de produse 
alimentare şi nu vânzării cu amănuntul” 
să apară într-un loc vizibil cu uşurinţă pe 
ambalajul sau recipientul produsului 
respectiv. 

Justification

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.

Amendamentul 15
SECŢIUNEA 3 ŞI ARTICOLUL 14

SECŢIUNEA 3
ALTE CERINŢE DE ETICHETARE

eliminat

Articolul 14
Alte cerinţe de etichetare

(1) Articolele 8 – 13 se aplică fără a aduce 
atingere actelor cu putere de lege şi 
dispoziţiilor administrative, mai detaliate 
sau mai extinse, privind metrologia sau 
prezentarea, clasificarea, ambalarea sau 
etichetarea substanţelor şi a preparatelor 
periculoase sau privind transportul 
acestor substanţe. 
(2) Informaţiile prevăzute la articolele 8 –
13 sunt afişate într-o limbă uşor de înţeles 
de către cumpărători.
În conformitate cu dispoziţiile tratatului, 
statul membru în care produsul este 
comercializat poate stabili ca pe teritoriul 
său aceste informaţii să fie furnizate într-
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una sau mai multe dintre limbile oficiale 
ale Comunităţii, care urmează să fie 
stabilite de statul membru respectiv. 
Primul şi al doilea paragraf ale 
prezentului alineat nu împiedică ca aceste 
informaţii să fie furnizate în mai multe 
limbi.

Justification

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.

Amendamentul 16
ARTICOLUL 16 ALINEATUL (2A) (nou)

(2a) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, articolul 5a alineatele 
(1) - (4) şi articolul 7 din Decizia 
1999/468/CE se aplică având în vedere 
dispoziţiile articolului 8.

Justification

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

Amendamentul 17
ARTICOLUL 18 ALINEATUL (4) LITERA (AA) (nouă)

(aa) Autoritatea are dreptul de a decide 
aplicarea unei proceduri accelerate de 
autorizare pentru enzimele alimentare 
care sunt comercializate în prezent , în 
cazul în care s-a asigurat că acestea au 
fost supuse unei evaluări corespunzătoare 
în materie de siguranţă la nivel naţional 
sau comunitar în cadrul Uniunii 
Europene, astfel încât enzime în cauză să 
poată fi direct transpuse în lista 
comunitară de enzime alimentare.

Justification

EFSA's resources are already limited and therefore should not be wasted in performing risk 
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assessments of food enzymes which have already been appropriately evaluated within the EU, 
specifically in Denmark, France or the UK where well-established  national authorisation 
procedures exist for food enzymes.

Amendamentul 18
ARTICOLUL 18 ALINEATUL (5)

(5) Dacă este necesar, pot fi adoptate orice 
măsuri tranzitorii corespunzătoare în sensul 
aplicării prezentului articol, în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 16 
alineatul (2).

(5) Dacă este necesar, pot fi adoptate orice 
măsuri tranzitorii corespunzătoare în sensul 
aplicării prezentului articol, în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 16 
alineatul (2a).

Justification

This amendment is needed to align the text to the provisions of the new comitology decision.
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EXPUNERE DE MOTIVE

At present, there is a lack of harmonised rules at Community level controlling the use of 
enzymes in food processing. This creates not only barriers to trade and legal uncertainty, but 
also differing standards of health and consumer protection among the Member States.

Enzymes have been used in food production for hundreds of years with the most common use 
being in bakery, cheese-making, starch processing and the production of beer, fruit juices and 
other drinks. They perform many useful functions such as improving texture, appearance and 
nutritional values.

Currently EU legislation only covers enzymes used as food additives under the scope of 
Directive 89/107/EEC and just two enzymes, E 1103 Invertase and E1105 Lysozyme, are 
authorised under this Directive.

In recent years the use of food enzymes in food production has significantly increased, and 
improved technology has allowed the development of new and more complex enzymes. This 
raises issues about the potential risks to human health such as allergenicity, toxicity and 
residual microbiological activity. Enzymes are also being produced from genetically modified 
micro-organisms. There is therefore a clear need  for uniform safety evaluation at European 
level to ensure effective protection for consumers.

As Rapporteur, I therefore welcome the proposal from the Commission, and note that both 
industry and consumer associations also welcome the prospect of harmonising legislation for 
food enzyme use in the EU.

The main focus of my amendments has been on clarification and coherence, particularly in 
relation to the definitions of food enzymes and food enzyme preparations, labelling 
requirements for products not intended for sale to the final consumer and on food enzymes 
derived from genetically modified micro-organisms.

I am concerned about the possible system of double authorisation that this regulation will 
create for food enzymes falling under the scope of Regulation 1829/2003 on genetically 
modified food and feed, i.e. food enzymes derived from genetically modified organisms.
Under the current Commission proposal, food enzymes under the scope of Regulation 
1829/2003 will have to be authorised in accordance with that Regulation before they may be 
assessed under this regulation for inclusion in the Community list of food enzymes. This may 
result in such enzymes having to undergo two separate authorisation procedures and therefore 
needs further clarification.

This concern notwithstanding, I think this legislation is a good example of the European 
Institutions, industry and consumer groups working together in the interest of both the free 
movement of goods within the EU and the right of EU citizens to a uniformly high standard of 
health and consumer protection.


