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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o potravinárskych enzýmoch 
a ktorým sa menia a dopĺňajú smernica 83/417/EHS, nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999, 
smernica 2000/13/ES a smernica Rady 2001/112/ES
(KOM (2006)0425 – C6-0257/2006 –2006/0144 (COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM (2006)0425)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a články 37 a 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0257/2006),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6-0000/2007),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 4

(4) Toto nariadenie by sa malo vzťahovať 
iba na enzýmy, ktoré sa pridávajú do 
potravín, aby mali technologickú funkciu 
pri výrobe, spracovaní, príprave, úprave, 
balení, preprave alebo skladovaní takýchto 
potravín, vrátane enzýmov používaných 
ako technické pomocné látky 
(„potravinárske enzýmy“). Rozsah 
pôsobnosti nariadenia by sa preto nemal 
rozšíriť na enzýmy, ktoré sa nepridávajú do 
potravín za účelom vykonávania 

(4) Toto nariadenie by sa malo vzťahovať 
iba na enzýmy, ktoré sa pridávajú do 
potravín, aby splnili technologickú funkciu 
pri výrobe, spracovaní, príprave, úprave, 
balení, preprave alebo skladovaní takýchto 
potravín, vrátane enzýmov používaných 
ako technické pomocné látky 
(„potravinárske enzýmy“). Rozsah 
pôsobnosti nariadenia by sa preto nemal 
rozšíriť na enzýmy, ktoré sa nepridávajú do 
potravín za účelom vykonávania 

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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technologickej funkcie, ale ktoré sú určené 
na ľudskú spotrebu, medzi ktoré patria
enzýmy na účely výživy. Mikrobiálne 
kultúry tradične využívané pri výrobe 
potravín, medzi ktoré patrí syr a víno, ktoré 
môžu obsahovať enzýmy, ale nie sú 
osobitne používané na ich produkciu, by sa 
nemali považovať za potravinárske 
enzýmy..

technologickej funkcie, ale ktoré sú určené 
na ľudskú spotrebu, napríklad enzýmy na 
účely výživy alebo podpory trávenia.
Mikrobiálne kultúry tradične využívané pri 
výrobe potravín, medzi ktoré patrí syr 
a víno, ktoré môžu obsahovať enzýmy, ale 
nie sú osobitne používané na ich 
produkciu, by sa nemali považovať za 
potravinárske enzýmy.

Odôvodnenie

Malo by sa jasne vymedziť, že rozsah pôsobnosti tohto nariadenia by sa nemal vzťahovať na 
enzýmy určené na ľudskú spotrebu, napríklad enzýmy na účely výživy alebo enzýmy používané 
na podporu trávenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 8

(8) Potravinárske enzýmy, ktorých 
používanie je povolené v rámci 
Spoločenstva, by sa mali objaviť na 
zozname Spoločenstva, ktorý by mal jasne 
opisovať enzýmy, stanoviť akékoľvek 
podmienky, ktorými sa riadi ich používanie 
a mal by byť doplnený o upresňujúce 
informácie, najmä o kritériách ich pôvodu 
a čistoty. V prípade, že potravinársky 
enzým obsahuje alebo pozostáva
z geneticky modifikovaného organizmu 
(„GMO“) v zmysle nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. 
septembra 2003 o sledovateľnosti 
a označovaní geneticky modifikovaných 
organizmov a sledovateľnosti potravín 
a krmív vyrobených z geneticky 
modifikovaných organizmov a ktorým sa 
mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES, do 
upresňujúcich informácií by mal byť 
zaradený jedinečný identifikátor pridelený 
GMO na základe uvedeného nariadenia.

(8) Potravinárske enzýmy, ktorých 
používanie je povolené v rámci 
Spoločenstva, by sa mali objaviť na 
zozname Spoločenstva, ktorý by mal jasne 
opisovať enzýmy, stanoviť akékoľvek 
podmienky, ktorými sa riadi ich používanie 
a mal by byť doplnený o upresňujúce 
informácie, najmä o kritériách ich pôvodu 
a čistoty. V prípade, že potravinársky 
enzým je získaný z geneticky 
modifikovaného organizmu („GMO“) 
v zmysle nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. 
septembra 2003 o sledovateľnosti 
a označovaní geneticky modifikovaných 
organizmov a sledovateľnosti potravín 
a krmív vyrobených z geneticky 
modifikovaných organizmov a ktorým sa 
mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES, do 
upresňujúcich informácií by mal byť 
zaradený jedinečný identifikátor pridelený 
GMO na základe uvedeného nariadenia.

Odôvodnenie

Znenie návrhu Komisie je zavádzajúce. Samotné geneticky modifikované organizmy nie sú 
enzýmami, ale môžu sa používať na ich výrobu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 20

(20) Opatrenia potrebné na vykonávanie 
tohto nariadenia by mali byť v súlade 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. 
júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy 
pre výkon vykonávacích právomocí 
prenesených na Komisiu1.

(20) Opatrenia potrebné na implementáciu 
tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. 
júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy 
pre výkon vykonávacích právomocí 
prenesených na Komisiu1.

1 Ú. v. ES L 184, 17. 7. 1999, s. 23.. 1Ú. v. ES L 184, 17. 7. 1999, s. 23. Rozhodnutie 
zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES 
(Ú. v L 200, 22. 7 2006, s. 1).

Odôvodnenie

Tento PDN je potrebný na zosúladenie textu s ustanoveniami nového rozhodnutia o 
komitológii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ČLÁNOK 2 ODSEK 4

4. Toto nariadenie sa nevzťahuje na 
mikrobiálne kultúry, ktoré sa tradične
používajú pri výrobe potravín a ktoré môžu 
obsahovať enzýmy, ale ktoré sa 
nepoužívajú špeciálne na ich výrobu.

4. Toto nariadenie sa nevzťahuje na 
mikrobiálne kultúry, ktoré sa používajú pri 
výrobe potravín a ktoré môžu obsahovať 
enzýmy, ale ktoré sa nepoužívajú špeciálne 
na ich výrobu.

Odôvodnenie

Výraz „tradične“ je neurčitý a ďalej sa nevysvetľuje. Bez tohto výrazu má odsek väčšiu 
právnu istotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ČLÁNOK 2 ODSEK 5

5. Ak je to nutné, rozhodnúť o tom, či daná 
látka spadá alebo nespadá do pôsobnosti 
tohto nariadenia, je možné v súlade 
s postupom uvedeným v článku 16 ods. 2.

5. Ak je to nutné, rozhodnúť o tom, či daná 
látka spadá alebo nespadá do pôsobnosti 
tohto nariadenia, je možné v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 16 ods. 2a.
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Odôvodnenie

Tento PDN je potrebný na zosúladenie textu s ustanoveniami nového rozhodnutia o 
komitológii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ČLÁNOK 3

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú 
definície uvedené v nariadení (ES) č. 
178/2002, nariadení (ES) č. 1829/2003 
a nariadení (ES) č. […] [nariadenie 
o potravinárskych prísadách].
Uplatňuje sa aj táto definícia:

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú 
definície uvedené v nariadení (ES) č. 
178/2002, nariadení (ES) č. 1829/2003 
a nariadení (ES) č. […] [nariadenie 
o potravinárskych prísadách].
Uplatňujú sa aj tieto definície:

(1) „enzým“ je každý proteín rastlinného, 
živočíšneho alebo mikrobiálneho pôvodu, 
ktorý dokáže urýchliť špecifickú 
biochemickú reakciu bez zmeny vlastnej 
štruktúry počas tohto procesu;

„Potravinársky enzým“ je produkt získaný 
extrakciou z rastlín alebo zvierat alebo 
fermentačným postupom pomocou 
mikroorganizmov:

(2) „Potravinársky enzým“ je produkt 
získaný extrakciou z rastlín alebo zvierat 
alebo fermentačným postupom pomocou 
mikroorganizmov:

(a) obsahujúcich jeden alebo viac enzýmov 
schopných urýchliť špecifickú 
biochemickú reakciu; a

(a) obsahujúcich jeden alebo viac enzýmov 
schopných urýchliť špecifickú
biochemickú reakciu; a

(b) pridávaných do potravín, aby 
vykonávali technologickú funkciu pri 
výrobe, spracovaní, príprave úprave, 
balení, preprave alebo skladovaní potravín.

(b) pridávaných do potravín, aby 
vykonávali technologickú funkciu pri 
výrobe, spracovaní, príprave úprave, 
balení, preprave alebo skladovaní potravín.

(3) „prípravok z potravinárskeho enzýmu“ 
je potravinársky enzým obsahujúci ďalšie 
látky na uľahčenie skladovania, predaja, 
štandardizácie, riedenia alebo 
rozpúšťania potravinárskeho enzýmu.

Odôvodnenie

Význam pojmu enzým možno chápať rozličnými spôsobmi. Niekedy sa tento pojem používa na 
opis čistého enzýmového proteínu, zatiaľ čo inokedy sa používa na opis produktu získaného 
extrakciou alebo fermentáciou, ktorý nezahŕňa iba enzýmový proteín, ale aj niektoré zostatky 
z tohto procesu. Pojem enzým sa môže používať aj na opis produktu pripraveného na predaj, 
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do ktorého boli pridané iné prísady. Z dôvodu právnej istoty a zachovania správnej vedeckej 
terminológie sú nevyhnutné samostatné definície, ktoré rozlišujú medzi týmito troma 
situáciami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ČLÁNOK 5 BOD (B)

(b) existuje odôvodnená technologická 
potreba;

(b) existuje odôvodnená technologická 
potreba z hľadiska výhod a prínosu pre 
spotrebiteľa;

Odôvodnenie
Na stanovenie technologickej potreby použitia enzýmu pri výrobe potravín sú potrebné 
transparentné kritériá.
Z použitia potravinárskeho enzýmu by spotrebiteľovi vždy mali plynúť výhody a prínos.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 5 BOD (C)

(c) jeho používanie neuvádza spotrebiteľa 
v omyl.

(c) jeho používanie neuvádza spotrebiteľa 
v omyl, pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo 
podstatu produktu.

Odôvodnenie

Potravinársky enzým sa nesmie povoliť, ak by jeho používanie mohlo zmiasť spotrebiteľa, 
pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo podstatu produktu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ČLÁNOK 7 NÁZOV

Zaradenie geneticky modifikovaných 
enzýmov do zoznamu Spoločenstva

Zaradenie enzýmov získaných z geneticky 
modifikovaných organizmov do zoznamu 

Spoločenstva

Odôvodnenie

V otázke GMO je potrebné zachovať jednoznačnosť. Potravinové enzýmy nie sú GMO; 
z GMO ich možno iba získať alebo vyrobiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ČLÁNOK 8
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Potravinárske enzýmy, ktoré nie sú určené 
na priamy predaj konečnému 
spotrebiteľovi, predávané jednotlivo alebo 
v zmesi s ostatnými enzýmami a/alebo s 
inými zložkami definovanými v článku 6 
ods. 4 smernice 2000/13/ES, sa môžu 
predávať iba vtedy, ak sú na obale alebo 
nádobe uvedené informácie stanovené v 
článku 9 až 12 tohto nariadenia, ktoré 
musia byť viditeľné, ľahko čitateľné a 
neodstrániteľné.

1. Potravinárske enzýmy, ktoré nie sú 
určené na priamy predaj konečnému 
spotrebiteľovi, predávané jednotlivo alebo 
v zmesi s ostatnými enzýmami a/alebo s 
inými zložkami definovanými v článku 6 
ods. 4 smernice 2000/13/ES, sa môžu 
predávať iba vtedy, ak sú na obale alebo 
nádobe uvedené informácie stanovené 
v tomto článku, ktoré musia byť viditeľné, 
ľahko čitateľné a neodstrániteľné.

2. Na obale alebo nádobe sa uvádzajú 
tieto informácie:

(a) názov stanovený v tomto nariadení;
alebo

v prípade, že názov chýba, ako je uvedené 
v bode a), opis potravinárskeho enzýmu, 
ktorý je dostatočne presný, aby sa enzým 
mohol odlíšiť od výrobkov s ktorými by sa 
mohol zameniť.

Ak sa potravinárske enzýmy predávajú v 
zmesi s ostatnými enzýmami, informácie 
uvedené v bodoch a) a b) sa uvádzajú pri 
každom potravinárskom enzýme 
v zostupnom poradí jeho percentuálneho 
podielu na celkovej hmotnosti.

(c) čisté množstvo;

(d) buď označenie „určené na použitie 
v potravinách“ alebo označenie 
„obmedzené použitie v potravinách“ alebo 
presnejší odkaz na jeho použitie 
v potravinách;

(e) v prípade potreby sa uvedú špeciálne 
podmienky skladovania a použitia.

3. Pod podmienkou, že označenie „určené 
na výrobu potravín a nie na 
maloobchodný predaj“ sa uvedie na 
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viditeľnej časti obalu alebo nádoby 
príslušných výrobkov, sa na obale alebo 
nádobe alebo v dokumentoch týkajúcich 
sa produktu, ktoré sa poskytujú počas 
dodávky alebo skôr, okrem toho uvádzajú 
tieto informácie:

(a) meno alebo obchodný názov a adresa 
výrobcu, baliarne alebo predajcu so 
sídlom v Spoločenstve;

(b) identifikačná značka šarže alebo 
zásielky;

(c) návod na použitie v prípade, že by jeho 
vynechanie mohlo zabrániť správnemu 
používaniu potravinárskeho enzýmu;

(d) ak je to uplatniteľné, dostatočné 
informácie o zložení potravinárskeho 
enzýmu alebo prípravku 
z potravinárskeho enzýmu s cieľom 
umožniť používateľovi dodržiavať 
kvantitatívne obmedzenia pre potraviny:
obmedzenie množstva sa vyjadruje buď 
číselne alebo na základe zásady quantum 
satis;

(e) postačujúce informácie, ktoré 
používateľovi umožnia dodržiavať 
smernicu 2000/13/ES, najmä ustanovenia 
týkajúce sa označovania alergénov.

4. Tento článok neovplyvňuje 
podrobnejšie alebo širšie právne predpisy, 
nariadenia alebo správne opatrenia, ktoré 
sa týkajú hmotnosti či mier, alebo sa 
vzťahujú na prezentáciu, klasifikáciu, 
balenie a označovanie nebezpečných látok 
a prípravkov, alebo na prepravu takýchto 
látok.

5. Informácie uvedené v tomto článku sa 
uvádzajú v jazyku, ktorý je pre kupujúcich 
ľahko zrozumiteľný. Členský štát na 
svojom vlastnom území, na ktorom sa 
výrobok predáva, môže v súlade s 
pravidlami Zmluvy stanoviť, aby sa tieto 
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informácie poskytovali v jednom alebo vo 
viacerých z úradných jazykov 
Spoločenstva, ktoré určuje uvedený 
členský štát. Toto ustanovenie nebráni 
tomu, aby sa takéto informácie uvádzali 
v niekoľkých jazykoch.

Odôvodnenie

Cieľom je zjednodušiť označovanie medzi jednotlivými podnikmi prostredníctvom nahradenia 
článkov 8, 9, 10 12 a 14 jediným článkom  obsahujúcim všetky požiadavky na označovanie 
potravinárskych enzýmov a prípravkov z potravinárskych enzýmov, ktoré nie sú určené na 
predaj konečnému používateľovi. Zlepší sa tak logickosť textu a zjednoduší sa jeho čítanie 
a chápanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ČLÁNOK 9

Článok 9
Požiadavky na informácie týkajúce sa 
identifikácie potravinárskych enzýmov

vypúšťa sa

1. Ak sa potravinárske enzýmy, ktoré nie 
sú určené na predaj konečnému 
spotrebiteľovi, predávajú jednotlivo alebo 
v zmesi s ostatnými enzýmami, na ich 
obale alebo nádobe musia byť uvedené 
tieto informácie o každom potravinárskom 
enzýme:
(a) názov stanovený v tomto nariadení;
alebo
(b) v prípade, že názov chýba, ako je 
uvedené v bode a), opis potravinárskeho 
enzýmu, ktorý je dostatočne presný, aby sa 
enzým mohol odlíšiť od výrobkov s 
ktorými by sa mohol zameniť.
2. Ak sa potravinárske enzýmy predávajú 
v zmesi s ostatnými enzýmami, informácie 
uvedené v odseku 1 sa uvádzajú o každom 
potravinárskom enzýme v zostupnom 
poradí jeho percentuálneho podielu na 
celkovej hmotnosti.
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Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 8, obsahujúci všetky vyššie uvedené 
ustanovenia pre označovanie potravinárskych enzýmov a výrobkov z potravinárskych 
enzýmov, ktoré nie sú určené na predaj konečnému spotrebiteľovi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ČLÁNOK 10

Článok 10 vypúšťa sa

Požiadavky na informácie, keď sú do 
potravinárskych enzýmov zahrnuté iné 

látky, materiály alebo potravinárske 
zložky

Ak sú látky, materiály alebo potravinárske 
zložky iné ako potravinárske enzýmy 
zahrnuté do potravinárskych enzýmov, 
ktoré nie sú určené na predaj konečnému 
spotrebiteľovi za účelom uľahčenia ich 
skladovania, predaja, štandardizácie, 
riedenia alebo rozpúšťania, na obale, 
nádobe alebo v sprievodných 
dokumentoch sa uvádzajú informácie 
stanovené v článku 9 a označenie každej 
zložky v zostupnom poradí jej 
percentuálneho podielu na celkovej 
hmotnosti.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 8, obsahujúci všetky vyššie uvedené 
ustanovenia pre označovanie potravinárskych enzýmov a výrobkov z potravinárskych 
enzýmov, ktoré nie sú určené na predaj konečnému spotrebiteľovi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ČLÁNOK 11

Ak sa potravinárske enzýmy, ktoré nie sú 
určené na predaj konečnému 
spotrebiteľovi, zmiešané s inými 
potravinárskymi zložkami, na obale alebo 
nádobe sa uvádza zoznam všetkých zložiek 
v zostupnom poradí ich percentuálneho 

Ak sa potravinárske enzýmy alebo 
prípravky z potravinárskych enzýmov, 
ktoré nie sú určené na predaj konečnému 
spotrebiteľovi, zmiešané s inými 
potravinárskymi zložkami, na obale alebo 
nádobe výsledného produktu sa uvádza 
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podielu na celkovej hmotnosti. zoznam všetkých zložiek v zostupnom 
poradí ich percentuálneho podielu na 
celkovej hmotnosti.

Odôvodnenie

Podľa definícií v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu k článku 3 sa potravinársky enzým 
zmiešaný s inými potravinárskymi prísadami definuje ako prípravok z potravinárskeho 
enzýmu. Pojem prípravok z potravinárskeho enzýmu sa vzťahuje na význam článku 10 — t. j. 
Požiadavky na informácie, keď sú do potravinárskych enzýmov zahrnuté iné látky, materiály 
alebo potravinárske zložky. Tým zaniká potreba dvoch samostatných článkov. Pojem 
potravinársky enzým je tu použitý nesprávne a mohol by viesť k nedorozumeniu.  Ak sú totiž 
potravinárske enzýmy zmiešané s inými zložkami, nemôžu sa už označovať ako čisté 
potravinárske enzýmy. Výraz „výsledný produkt“ je oveľa presnejší.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ČLÁNOK 12

Článok 12
Požiadavky na všeobecné informácie o 

potravinárskych enzýmoch

vypúšťa sa

1. Na obale alebo nádobe potravinárskych 
enzýmov, ktoré nie sú určené na predaj 
konečnému spotrebiteľovi, sa uvádzajú 
tieto informácie:

(a) buď označenie „určené na použitie v 
potravinách“ alebo označenie 
„obmedzené použitie v potravinách“ alebo 
presnejší odkaz na jeho použitie v 
potravinách;

(b) v prípade potreby sa uvedú špeciálne 
podmienky skladovania a použitia;

(c) návod na použitie v prípade, že by jeho 
vynechanie mohlo zabrániť správnemu 
používaniu potravinárskeho enzýmu;

(d) identifikačná značka šarže alebo 
zásielky;

(e) meno alebo obchodný názov a adresa 
výrobcu, baliarne alebo predajcu;
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(f) ak zložka potravinárskeho enzýmu 
podlieha obmedzeniu pokiaľ ide o jej 
množstvo v potravine, označenie 
percentuálneho podielu uvedenej zložky 
na potravinárskom enzýme alebo 
dostatočné informácie o zložení 
potravinárskeho enzýmu umožňujúce 
kupujúcemu zabezpečiť dodržanie 
obmedzenia množstva v potravine; v 
prípadoch, keď sa rovnaké obmedzenie 
množstva vzťahuje na skupinu zložiek 
používaných jednotlivo alebo v 
kombinácii, je možné udávať spoločné 
percento ako jednu číslicu; obmedzenie 
množstva sa vyjadruje buď číselne alebo 
na základe zásady quantum satis;

(g) čisté množstvo;
(h) ak je to dôležité, informácie o 
potravinárskom enzýme alebo iných 
látkach, ktoré sú uvedené v článkoch 9, 10 
a 11 tohto nariadenia a v prílohe IIIa k 
smernici 2000/13/ES.

2. Odchylne od odseku 1 sa informácie 
požadované v bodoch c) až f) a h) 
uvedeného odseku môžu vyskytovať iba v 
obchodných dokladoch o zásielkach, ktoré 
sa musia poskytnúť počas dodávky alebo 
skôr, za predpokladu, že označovanie 
„určené na výrobu potravín a nie na 
maloobchodný predaj“ bude uvedené na 
viditeľnej časti obalu alebo nádoby 
príslušných výrobkov.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 8, obsahujúci všetky vyššie uvedené 
ustanovenia pre označovanie potravinárskych enzýmov a výrobkov z potravinárskych 
enzýmov, ktoré nie sú určené na predaj konečnému spotrebiteľovi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ODDIEL 3 A ČLÁNOK 14

ODDIEL 3 vypúšťa sa
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ĎALŠIE POŽIADAVKY NA 
OZNAČOVANIE

Článok 14
Ďalšie požiadavky na označovanie

1. Články 8 až 13 neovplyvnia 
podrobnejšie alebo širšie právne predpisy, 
nariadenia alebo správne opatrenia, ktoré 
sa týkajú hmotnosti či mier, alebo sa 
vzťahujú na prezentáciu, klasifikáciu, 
balenie a označovanie nebezpečných látok 
a prípravkov, alebo na prepravu takýchto 
látok.
2. Informácie uvedené v článkoch 8 až 13 
sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre 
kupujúcich ľahko zrozumiteľný.
Členský štát na svojom vlastnom území, 
na ktorom sa výrobok predáva, môže v 
súlade s pravidlami Zmluvy stanoviť, aby 
sa informácie poskytovali v jednom alebo 
vo viacerých z úradných jazykov 
Spoločenstva, ktoré určuje uvedený 
členský štát.
Prvý a druhý pododsek tohto odseku 
nebránia tomu, aby sa takéto informácie 
uvádzali v niekoľkých jazykoch.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 8, obsahujúci všetky vyššie uvedené 
ustanovenia pre označovanie potravinárskych enzýmov a výrobkov z potravinárskych 
enzýmov, ktoré nie sú určené na predaj konečnému spotrebiteľovi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ČLÁNOK 16 ODSEK 2A (nový)

2a. Pri odvolávaní sa na tento odsek sa 
uplatňuje článok 5a odseky 1 až 4 
a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so 
zreteľom na ustanovenia článku 8 tohto 
rozhodnutia..
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Odôvodnenie

Tento PDN je potrebný na zosúladenie textu s ustanoveniami nového rozhodnutia o 
komitológii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
ČLÁNOK 18 ODSEK 4 BOD (AA) (nový)

(aa) úradu sa umožní rozhodnúť 
o zrýchlenom postupe povoľovania 
potravinárskych enzýmov, ktoré sú 
aktuálne na trhu, ak sa úrad presvedčí, že 
v rámci EÚ prešli primeraným 
hodnotením bezpečnosti na úrovni štátu 
alebo Spoločenstva, a teda sa môžu 
priamo transponovať na zoznam 
Spoločenstva obsahujúci potravinárske 
enzýmy.

Odôvodnenie

Zdroje Európskeho úradu pre potravinovú bezpečnosť sú už teraz obmedzené, a preto by sa 
nimi nemalo mrhať na hodnotenia rizika potravinárskych enzýmov, ktoré už boli riadne 
zhodnotené v rámci EÚ, konkrétne v Dánsku, Francúzsku alebo Veľkej Británii, kde na 
vnútroštátnej úrovni existujú zaužívané postupy povoľovania potravinárskych enzýmov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
ČLÁNOK 18 ODSEK 5

5. Ak je to nutné, na účely tohto článku sa 
môžu prijať akékoľvek primerané 
prechodné opatrenia v súlade s postupom 
uvedeným v článku 16 ods. 2.

5. Ak je to nutné, na účely tohto článku sa 
môžu prijať akékoľvek primerané 
prechodné opatrenia v súlade s postupom 
uvedeným v článku 16 ods. 2a.

Odôvodnenie

Tento PDN je potrebný na zosúladenie textu s ustanoveniami nového rozhodnutia o 
komitológii.
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EXPLANATORY STATEMENT

V súčasnosti na úrovni Spoločenstva chýbajú harmonizované pravidlá na kontrolu používania 
enzýmov pri spracovaní potravín. Vytvárajú sa tak nielen prekážky pre obchod a právnu 
istotu, ale aj odlišné normy ochrany zdravia a spotrebiteľa v jednotlivých členských štátoch.

Enzýmy sa pri výrobe potravín používajú už stovky rokov, najčastejšie pri pečení, výrobe 
syra, spracovaní škrobu a výrobe piva, ovocných džúsov a iných nápojov. Majú mnohé 
užitočné funkcie, napríklad zlepšujú charakter, vzhľad a výživovú hodnotu.

Súčasné právne predpisy EÚ sa v rámci pôsobnosti smernice 89/107/EHS zaoberajú iba 
enzýmami používanými ako potravinárske prísady. Táto smernica povoľuje iba dva enzýmy 
— invertázu E1103 a lyzozóm E1105.

V posledných rokoch sa značne zintenzívnilo používanie potravinárskych enzýmov pri výrobe 
potravín. Zlepšenie technológií umožnilo vývoj nových, komplexnejších enzýmov. To 
vyvoláva otázky o možných nebezpečenstvách pre ľudské zdravie, napríklad o alergénnosti, 
toxicite a zvyškovej mikrobiologickej aktivite. Enzýmy sa vyrábajú aj z geneticky 
modifikovaných mikroorganizmov. Existuje teda jednoznačná potreba jednotného hodnotenia 
bezpečnosti na európskej úrovni s cieľom zabezpečiť účinnú ochranu spotrebiteľov.

Z pozície spravodajkyne preto vítam návrh Komisie a konštatujem, že aj priemyselné 
a spotrebné združenia vítajú perspektívu harmonizácie právnych predpisov v oblasti 
používania potravinárskych enzýmov v EÚ.

Moje pozmeňujúce adoplňujúce návrhy sa sústreďujú najmä na objasnenie a spojitosť, a to 
predovšetkým vo vzťahu k vymedzeniam pojmov potravinárske enzýmy a prípravky 
z potravinárskych enzýmov, na požiadavky na označovanie výrobkov, ktoré nie sú určené na 
predaj konečnému spotrebiteľovi a na potravinárske enzýmy získané z geneticky 
modifikovaných mikroorganizmov.

Znepokojuje ma možný systém dvojitého povoľovania, ktorý toto nariadenie vytvorí pre 
potravinárske enzýmy, ktoré patria do pôsobnosti nariadenia 1829/2003 o geneticky 
modifikovaných potravinách a krmivách, t. j. potravinárske enzýmy získané z geneticky 
modifikovaných organizmov. Podľa súčasného návrhu Komisie sa potravinárske enzýmy 
patriace do pôsobnosti nariadenia 1829/2003 budú musieť povoľovať v súlade s týmto 
nariadením predtým, ako ich bude možné na základe navrhovaného nariadenia vyhodnotiť 
a zaradiť do zoznamu Spoločenstva obsahujúceho potravinárske enzýmy. To môže vyústiť do 
situácie, že enzýmy budú musieť prejsť dvoma odlišnými povoľovacími postupmi, čo si 
vyžaduje ďalšie vysvetlenie.

Bez ohľadu na tento problematický bod si myslím, že predložený právny predpis je dobrým 
príkladom vzájomnej spolupráce európskych inštitúcií, priemyslu a spotrebiteľských 
zoskupení v záujme voľného pohybu tovaru v rámci EÚ a práva obyvateľov EÚ na jednotne 
vysoký štandard ochrany zdravia a spotrebiteľa.


