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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o živilskih encimih in spremembi
Direktive Sveta 83/417/EGS, Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, Direktive 2000/13/ES in 
Direktive Sveta 2001/112/ES
(KOM(2006)0425 – C6-0257/2006 – 2006/0144(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006)0425)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in členov 37 in 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je 
Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0257/2006),

– ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A6-0000/2007),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 4

(4) Ta uredba mora vključevati le encime, 
ki so dodani živilom za opravljanje 
tehnološke funkcije v proizvodnji, 
predelavi, pripravi, obdelavi, pakiranju, 
prevozu ali skladiščenju takšnih živil, 
vključno z encimi, ki se uporabljajo kot 
pomožna tehnološka sredstva („živilski 
encimi“). Področje uporabe te uredbe se 
zato ne sme razširiti na encime, ki niso 
dodani živilom za opravljanje tehnološke 
funkcije, ampak so namenjeni za prehrano 

(4) Ta uredba mora vključevati le encime, 
ki so dodani živilom za opravljanje 
tehnološke funkcije v proizvodnji, 
predelavi, pripravi, obdelavi, pakiranju, 
prevozu ali skladiščenju takšnih živil, 
vključno z encimi, ki se uporabljajo kot 
pomožna tehnološka sredstva („živilski 
encimi“). Področje uporabe te uredbe se 
zato ne sme razširiti na encime, ki niso 
dodani živilom za opravljanje tehnološke 
funkcije, ampak so namenjeni za prehrano 

  
1 UL C ... / Še neobjavljeno v UL.
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ljudi, kot so encimi za prehranske namene. 
Mikrobiološke kulture, ki se tradicionalno 
uporabljajo v proizvodnji živil, na primer 
sira in vina, in ki lahko vsebujejo encime, 
vendar se ne uporabljajo izrecno za njihovo 
proizvodnjo, se ne smejo obravnavati kot 
živilski encimi.

ljudi, kot so encimi za prehranske namene 
ali za namene prebave. Mikrobiološke 
kulture, ki se tradicionalno uporabljajo v 
proizvodnji živil, na primer sira in vina, in 
ki lahko vsebujejo encime, vendar se ne 
uporabljajo izrecno za njihovo 
proizvodnjo, se ne smejo obravnavati kot 
živilski encimi.

Obrazložitev

Pojasniti bi bilo treba, da področje uporabe te uredbe ne bi smelo vključevati encimov, 
namenjenih za prehrano ljudi, kot so encimi za prehranske namene ali encimi za pospešitev 
prebave.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 8

(8) Živilski encimi, katerih uporaba je v 
Skupnosti dovoljena, se morajo vključiti v 
seznam Skupnosti, ki mora jasno opisovati 
encime, navajati vse pogoje, ki urejajo 
njihovo uporabo, in ki mora biti dopolnjen 
s specifikacijami, zlasti o njihovem izvoru 
in merilih čistosti. Če živilski encim 
vsebuje ali sestoji iz gensko spremenjenega 
organizma (GSO) v smislu Uredbe (ES) 
št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 22. septembra 2003 o 
sledljivosti in označevanju gensko 
spremenjenih organizmov ter sledljivosti 
živil in krme, proizvedenih iz gensko 
spremenjenih organizmov, ter o spremembi 
Direktive 2001/18/ES, je treba v 
specifikacije vključiti tudi posebno 
identifikacijsko oznako, dodeljeno GSO v 
skladu z navedeno uredbo. 

(8) Živilski encimi, katerih uporaba je v 
Skupnosti dovoljena, se morajo vključiti v 
seznam Skupnosti, ki mora jasno opisovati 
encime, navajati vse pogoje, ki urejajo 
njihovo uporabo, in ki mora biti dopolnjen 
s specifikacijami, zlasti o njihovem izvoru 
in merilih čistosti. Če živilski encim izvira 
iz gensko spremenjenega organizma (GSO) 
v smislu Uredbe (ES) št. 1830/2003 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
22. septembra 2003 o sledljivosti in 
označevanju gensko spremenjenih 
organizmov ter sledljivosti živil in krme, 
proizvedenih iz gensko spremenjenih 
organizmov, ter o spremembi Direktive 
2001/18/ES, je treba v specifikacije 
vključiti tudi posebno identifikacijsko 
oznako, dodeljeno GSO v skladu z 
navedeno uredbo. 

Obrazložitev

Besedilo v predlogu Komisije je zavajajoče. Gensko spremenjeni organizmi ne morejo biti 
encimi, lahko pa se uporabljajo za proizvodnjo encima. 
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Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 20

(20) Ukrepe, potrebne za izvajanje te 
uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom 
Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o 
določitvi postopkov za uresničevanje 
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil1.

(20) Ukrepe, potrebne za izvajanje te 
uredbe, je treba sprejeti v skladu s 
Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. 
junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil1.

UL L 184, 17. 7. 1999, str. 23. UL L 184, 17. 7. 1999, str. 23. Sklep, kakor je bil 
nazadnje spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL 
L 200, 22. 7. 2006, str. 1).

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zato, da se besedilo uskladi z določbami novega sklepa o 
komitologiji.

Predlog spremembe 4
Člen 2, odstavek 4

4. Ta uredba ne velja za mikrobiološke 
kulture, ki se tradicionalno uporabljajo v 
proizvodnji živil in ki lahko vsebujejo 
encime, vendar se ne uporabljajo izrecno 
za njihovo proizvodnjo. 

4. Ta uredba ne velja za mikrobiološke 
kulture, ki se uporabljajo v proizvodnji 
živil in ki lahko vsebujejo encime, vendar 
se ne uporabljajo izrecno za njihovo 
proizvodnjo. 

Obrazložitev

Izraz „tradicionalno“ je nejasen in ni dodatno razložen. Odstavek daje več pravne gotovosti 
brez tega izraza.

Predlog spremembe 5
Člen 2, odstavek 5

5. Po potrebi se lahko v skladu s 
postopkom iz člena 16(2) odloči, ali neka 
snov spada na področje uporabe te uredbe 
ali ne.

5. Po potrebi se lahko v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 16(2a) odloči, ali neka snov spada na 
področje uporabe te uredbe ali ne.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zato, da se besedilo uskladi z določbami novega sklepa o 
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komitologiji.

Predlog spremembe 6
Člen 3

Za namene te uredbe se uporabljajo 
opredelitve pojmov iz Uredbe (ES) 
št. 178/2002, Uredbe (ES) št. 1829/2003 in 
Uredbe (ES) št. […] [Uredba o aditivih za 
živila].
Uporablja se tudi naslednja opredelitev:

Za namene te uredbe se uporabljajo 
opredelitve pojmov iz Uredbe (ES) 
št. 178/2002, Uredbe (ES) št. 1829/2003 in 
Uredbe (ES) št. […] [Uredba o aditivih za 
živila].
Uporabljajo se tudi naslednje opredelitve:

(1) „encim“ je vsak protein rastlinskega, 
živalskega ali mikrobiološkega izvora, ki 
je zmožen katalizirati specifično 
biokemijsko reakcijo, ne da bi medtem 
spremenil svojo lastno strukturo;

„živilski encim“ je proizvod, pridobljen z 
ekstrakcijo iz rastlin ali živali ali s 
postopkom vrenja z uporabo 
mikroorganizmov:

(2) „živilski encim“ je proizvod, pridobljen 
z ekstrakcijo iz rastlin ali živali ali s 
postopkom vrenja z uporabo 
mikroorganizmov:

(a) ki vsebujejo enega ali več encimov, ki 
lahko katalizirajo posebne biokemične 
reakcije; in

(a) ki vsebujejo enega ali več encimov, ki 
lahko katalizirajo posebne biokemične 
reakcije; in

(b) ki se dodajo živilom za opravljanje 
tehnološke funkcije v proizvodnji, 
predelavi, pripravi, obdelavi, pakiranju, 
prevozu ali skladiščenju živil.

(b) ki se dodajo živilom za opravljanje 
tehnološke funkcije v proizvodnji, 
predelavi, pripravi, obdelavi, pakiranju, 
prevozu ali skladiščenju živil;

(3) „pripravek živilskega encima“ je 
živilski encim, pripravljen iz drugih snovi 
za lažje skladiščenje, prodajo, 
standardizacijo, redčenje ali raztopitev 
živilskega encima. 

Obrazložitev

Izraz „encim“ se morda dojema različno. V nekaterih primerih se uporablja za čisti encimski 
protein, medtem ko v drugih pomeni proizvod, dobljen z ekstrakcijo ali vrenjem, ki ne 
vključuje samo encimski protein, temveč tudi nekaj ostankov iz postopka. Izraz encim pa se 
lahko uporablja tudi za končni proizvod, namenjen prodaji, kateremu so bile dodane druge 
sestavine. Zaradi pravne gotovosti in strokovne doslednosti je potrebno za razlikovanje med 
omenjenimi tremi snovmi uporabiti različne opredelitve.
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Predlog spremembe 7
Člen 5, točka (b)

(b) obstaja razumna tehnološka potreba; (b) obstaja razumna tehnološka potreba v 
smislu prednosti in koristi za potrošnika;

Obrazložitev

Za določitev, ali pri proizvodnji hrane obstaja tehnološka potreba po uporabi encima, so 
potrebna pregledna merila. Uporaba živilskega encima bi morala vedno pomeniti prednost in 
korist za potrošnika.

Predlog spremembe 8
Člen 5, točka (c)

(c) njegova uporaba ne zavaja potrošnika. (c) njegova uporaba ne zavaja potrošnika 
glede narave proizvoda, njegove kakovosti 
ali vsebovane snovi.

Obrazložitev

Živilskih encimov se ne sme odobriti, če bi njihova uporaba lahko zavajala potrošnike glede 
narave proizvoda, njegove kakovosti ali vsebovane snovi.

Predlog spremembe 9
Člen 7, Naslov

Vključitev gensko spremenjenih encimov v 
seznam Skupnosti

Vključitev encimov, ki izvirajo iz gensko 
spremenjenih organizmov (GSO), v 

seznam Skupnosti

Obrazložitev

Glede vprašanj, povezanih z GSO, je potrebna jasnost. Živilski encimi lahko izvirajo iz GSO 
ali so izdelani z njimi: vendar živilski encimi niso GSO.

Predlog spremembe 10
Člen 8
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Živilski encimi, ki niso namenjeni za 
prodajo končnemu potrošniku in ki se 
prodajo posamično ali v mešanici z 
drugimi encimi in/ali z drugimi 
sestavinami, kot je opredeljeno v 
členu 6(4) Direktive 2000/13/ES, se lahko 
tržijo le, če so na embalaži ali posodi 
navedeni podatki iz členov 9 do 12 te 
uredbe, ki morajo biti dobro vidni, jasno 
berljivi in neizbrisni.

1. Živilski encimi, ki niso namenjeni za 
prodajo končnemu potrošniku in ki se 
prodajo posamično ali v mešanici z 
drugimi encimi in/ali z drugimi 
sestavinami, kot je opredeljeno v 
členu 6(4) Direktive 2000/13/ES, se lahko 
tržijo le, če so na embalaži ali posodi 
navedeni podatki iz tega člena, ki morajo 
biti dobro vidni, jasno berljivi in neizbrisni.

2. Na embalaži ali posodah so navedeni 
naslednji podatki: 

(a) ime, določeno v tej uredbi; ali

(b) če ni imena iz točke (a), opis živilskega 
encima, ki je dovolj natančen, da se 
živilski encim razlikuje od proizvodov, s 
katerimi bi ga lahko zamenjali.

Kadar se živilski encimi ali pripravki 
živilskih encimov prodajajo v mešanici z 
drugimi, so podatki iz točke (a) ali (b) 
navedeni za vsak živilski encim v 
padajočem vrstnem redu glede na njegov 
utežni odstotek celote;

(c) neto količina;

(d) navedba „za uporabo v živilih“ ali 
navedba „omejena uporaba v živilih“ ali 
podrobnejši opis namena uporabe v 
živilih;

(e) po potrebi posebni pogoji shranjevanja 
in uporabe.

3. Poleg tega se na embalaži ali posodi ali 
v spremnih dokumentih, ki so poslani 
pred dobavo ali hkrati z njo, navedejo 
naslednji podatki, pod pogojem, da je 
navedba „namenjeno za proizvodnjo živil 
in ne za prodajo na drobno“ vidna na 
embalaži ali posodi zadevnega proizvoda:
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(a) ime ali naziv podjetja ter naslov 
proizvajalca, izvajalca pakiranja ali 
prodajalca s sedežem v Skupnosti;

(b) oznaka serije ali lota;

(c) navodila za uporabo, če bi se sicer brez 
njih živilski encim lahko uporabil 
nepravilno;

(d) če je primerno, zadostni podatki o 
sestavi živilskega encima ali pripravka 
živilskega encima, da uporabnik lahko 
upošteva količinske omejitve v hrani: 
količinska omejitev je izražena v številkah 
ali po načelu quantum satis;

(e) zadostni podatki, da lahko uporabnik 
ravna v skladu z Direktivo 2000/13/ES, še 
posebej določbe o označevanju alergenov.

4. Ta člen ne posega v podrobnejše in 
obsežnejše zakone ali druge predpise o 
teži in dimenzijah ali o predstavitvi, 
razvrstitvi, pakiranju in označevanju 
nevarnih snovi ter pripravkov ali prevozu 
takšnih snovi.

5. Podatki, predvideni v tem členu, so v 
jeziku, ki je kupcem lahko razumljiv. 
Država članica, v kateri se proizvod trži, 
lahko na svojem ozemlju v skladu s pravili 
Pogodbe določi, da se ti podatki na 
zahtevo navedejo v enem ali več uradnih 
jezikih Skupnosti, ki jih določi navedena 
država članica. To ne izključuje navedbe 
takšnih podatkov v več jezikih.

Obrazložitev

Da bi poenostavili označevanje med podjetji, se členi 8, 9, 10, 12 in 14 nadomestijo z enim 
samim členom, ki vsebuje vse zahteve za označevanje živilskih encimov in pripravkov živilskih 
encimov, ki niso namenjeni za prodajo končnemu potrošniku. S tem postane besedilo bolj 
logično, lažje berljivo in bolj razumljivo.

Predlog spremembe 11
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Člen 9

Člen 9
Zahteve po podatkih v zvezi z 

identifikacijo živilskih encimov

črtano

1. Kadar se živilski encimi, ki niso 
namenjeni za prodajo končnemu 
potrošniku, prodajo posamično ali v 
mešanici z drugimi, so na njihovi 
embalaži ali posodi navedeni naslednji 
podatki za vsak živilski encim:
(a) ime, določeno v tej uredbi; ali
(b) če ni imena iz točke (a), opis živilskega 
encima, ki je dovolj natančen, da se 
živilski encim razlikuje od proizvodov, s 
katerimi bi ga lahko zamenjali.
2. Kadar se živilski encimi prodajo v 
mešanici z drugimi, so podatki iz 
odstavka 1 navedeni za vsak živilski encim 
v padajočem vrstnem redu glede na 
njegov utežni odstotek celote.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 8, ki vsebuje vse gornje določbe o označevanju živilskih 
encimov in pripravkov živilskih encimov, ki niso namenjeni za prodajo končnemu potrošniku.

Predlog spremembe 12
Člen 10

Člen 10 črtano

Zahteve po podatkih, kadar so živilskim 
encimom dodane druge snovi, materiali 

ali živilske sestavine

Kadar so snovi, materiali ali živilske 
sestavine, ki niso živilski encimi, vključeni 
v živilske encime, ki niso namenjeni za 
prodajo končnemu potrošniku, so zaradi 
olajšanja skladiščenja, prodaje, 
standardizacije, redčenja ali raztopitve, na 
embalaži, posodi ali spremnih dokumentih 
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živilskega encima navedeni podatki iz 
člena 9 ter navedba vsake sestavine v 
padajočem vrstnem redu glede na utežni 
odstotek celote. 

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 8, ki vsebuje vse gornje določbe o označevanju živilskih 
encimov in pripravkov živilskih encimov, ki niso namenjeni za prodajo končnemu potrošniku.

Predlog spremembe 13
Člen 11

Kadar so živilski encimi, ki niso namenjeni 
za prodajo končnemu potrošniku, v 
mešanici z drugimi živilskimi sestavinami, 
je na embalaži ali posodi živilskega encima
naveden seznam vseh sestavin v padajočem 
vrstnem redu glede na utežni odstotek 
celote.

Kadar so živilski encimi ali pripravki 
živilskih encimov, ki niso namenjeni za 
prodajo končnemu potrošniku, v mešanici 
z drugimi živilskimi sestavinami, je na 
embalaži ali posodi dobljenega proizvoda
naveden seznam vseh sestavin v padajočem 
vrstnem redu glede na utežni odstotek 
celote.

Obrazložitev
V skladu z opredelitvami iz predloga spremembe k členu 3 je živilski encim, pomešan z 
drugimi živilskimi sestavinami, opredeljen kot pripravek živilskega encima. Izraz „pripravek 
živilskega encima“ se nanaša na pomen iz člena 10 – tj. „zahteve po podatkih v primerih, ko 
so v živilske encime vgrajene druge snovi, materiali ali živilske sestavine“ – in s tem ni več 
potrebe po dveh ločenih členih. Izraz živilski encim je v tem primeru nepravilen in bi bil lahko 
zavajajoč;  če so živilski encimi pomešani z drugimi sestavinami, se ne morejo več opisovati 
kot zgolj živilski encimi. „Dobljeni proizvod“ je natančnejša opredelitev.

Predlog spremembe 14
Člen 12

Člen 12
Splošne zahteve po podatkih za živilske 

encime

črtano

1. Na embalaži ali posodi živilskih 
encimov, ki niso namenjeni za prodajo 
končnemu potrošniku, so navedeni 
naslednji podatki:

(a) navedba „za uporabo v živilih“ ali 
navedba „omejena uporaba v živilih“ ali 
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podrobnejši opis namena uporabe v 
živilih;

(b) po potrebi posebni pogoji shranjevanja 
in uporabe;

(c) navodila za uporabo, če bi se sicer brez 
njih živilski encim lahko uporabil 
nepravilno;

(d) oznaka serije ali lota;

(e) ime ali naziv podjetja ter naslov 
proizvajalca, izvajalca pakiranja ali 
prodajalca;

(f) če za sestavino živilskega encima velja 
omejitev količine v živilu, navedba 
odstotka te sestavine v živilskem encimu 
ali zadostni podatki o sestavi živilskega 
encima, da se kupcu omogoči zagotovitev 
skladnosti z omejitvijo količine v živilu; 
kadar enaka količinska omejitev velja za 
skupino sestavin, ki se uporabljajo 
posamično ali v kombinaciji, se lahko 
navede le skupni odstotni delež; 
količinska omejitev je izražena v številkah 
ali po načelu quantum satis; 

(g) neto količina;
(h) kadar je ustrezno, podatki o živilskem 
encimu ali drugih sestavinah, kakor je 
navedeno v členih 9, 10 in 11 te uredbe in 
našteto v Prilogi III a k Direktivi 
2000/13/ES.

2. Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko 
podatki, zahtevani v točkah (c) do (f) in 
(h) navedenega odstavka, navedejo le v 
spremnih dokumentih, ki so poslani pred 
pošiljko ali hkrati z njo pod pogojem, da je 
navedba „namenjeno za proizvodnjo živil 
in ne za prodajo na drobno“ na dobro 
vidnem delu embalaže ali posode 
zadevnega proizvoda. 
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Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 8, ki vsebuje vse gornje določbe o označevanju živilskih 
encimov in pripravkov živilskih encimov, ki niso namenjeni za prodajo končnemu potrošniku.

Predlog spremembe 15
Razdelek 3 in člen 14

ODDELEK 3
DRUGE ZAHTEVE PO 

OZNAČEVANJU

črtano

Člen 14
Druge zahteve po označevanju

1. Členi 8 do 13 ne posegajo v 
podrobnejše in obsežnejše zakone ali 
druge predpise o teži in dimenzijah ali o 
predstavitvi, razvrstitvi, pakiranju in 
označevanju nevarnih snovi ter 
pripravkov ali prevozu takšnih snovi. 
2. Podatki, predvideni v členih 8 do 13, so 
v jeziku, ki je kupcem lahko razumljiv.
Država članica, v kateri se proizvod trži, 
lahko na svojem ozemlju v skladu s pravili 
Pogodbe določi, da se ti podatki navedejo 
v enem ali več uradnih jezikih Skupnosti, 
ki jih določi navedena država članica. 
Prvi in drugi pododstavek tega odstavka 
ne izključujeta, da se ti podatki navedejo v 
več jezikih.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 8, ki vsebuje vse gornje določbe o označevanju živilskih 
encimov in pripravkov živilskih encimov, ki niso namenjeni za prodajo končnemu potrošniku.

Predlog spremembe 16
Člen 16, odstavek 2 a (novo)

2a. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člen 5a (1) do (4) in člen 7 
Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju 
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določb člena 8 tega sklepa.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zato, da se besedilo uskladi z določbami novega sklepa o 
komitologiji.

Predlog spremembe 17
Člen 18, odstavek 4, točka (a a) (novo)

(aa) Pristojni organ se lahko odloči za 
„hitri“ postopek odobritve živilskih 
encimov, ki so trenutno na trgu, če meni, 
da zadošča, če je bila zanje v okviru EU 
na nacionalni ravni ali na ravni 
Skupnosti opravljena ustrezna ocena 
varnosti, tako da se lahko takšni encimi 
prenesejo neposredno na seznam 
Skupnosti za živilske encime.

Obrazložitev

Sredstva EFSE so že omejena, zato jih ne bi smeli trošiti za ocene tveganja za živilske encime, 
ki so že bili ustrezno ovrednoteni v okviru EU, še posebej na Danskem, v Franciji in v 
Združenem kraljestvu, kjer zanje obstajajo uveljavljeni postopki odobritve.

Predlog spremembe 18
Člen 18, odstavek 5

5. Po potrebi se lahko vsi ustrezni prehodni 
ukrepi za namene tega člena sprejmejo v 
skladu s postopkom iz člena 16(2).

5. Po potrebi se lahko vsi ustrezni prehodni 
ukrepi za namene tega člena sprejmejo v 
skladu s postopkom iz člena 16(2a).

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zato, da se besedilo uskladi z določbami novega sklepa o 
komitologiji.



PR\656848SL.doc 17/17 PE 386.295v03-00

SL

OBRAZLOŽITEV

Trenutno na ravni Skupnosti ni usklajenih pravil, s katerimi bi nadzorovali uporabo encimov 
pri predelavi hrane. To pa ne ustvarja samo ovir za trgovino in pravno negotovost, temveč 
tudi razlike v zdravstvenih standardih in standardih zaščite potrošnikov med državami 
članicami. 

Encimi se že stoletja uporabljajo v proizvodnji hrane, najbolj običajno v pekarstvu, pridelavi 
sira, predelavi škroba ter pri proizvodnji piva, sadnih sokov in drugih pijač. Opravljajo mnoge 
koristne funkcije, npr. izboljšajo teksturo, videz in hranilne vrednosti.

Področje uporabe Direktive 89/107/EGS trenutno vključuje le encime, ki se uporabljajo kot 
aditivi za živila; le dva encima, E1103 invertaza in E 1105 lizocim, sta odobrena v skladu s to 
direktivo.

V zadnjih letih je uporaba živilskih encimov v proizvodnji hrane občutno narasla, izboljšana 
tehnologija pa omogoča razvijanje novih, bolj zapletenih encimov. S tem se odpirajo 
vprašanja o potencialnih tveganjih za človekovo zdravje, kot so alergenost, strupenost in 
preostalo mikrobiološko delovanje. Encimi se proizvajajo tudi iz gensko spremenjenih 
mikroorganizmov. Jasno je torej, da je potrebno, če naj bi učinkovito zaščitili potrošnike, 
izdelati enotno oceno varnosti na evropski ravni.

Kot poročevalka zato pozdravljam predlog Komisije in opažam, da so industrija pa tudi zveze 
potrošnikov prav tako naklonjene prihajajoči usklajevalni zakonodaji na področju uporabe 
živilskih encimov v EU.

Glavni namen mojih predlogov sprememb je pojasnitev in skladnost, še posebej glede 
opredelitev živilskih encimov in pripravkov živilskih encimov, zahtev glede označevanja 
proizvodov, ki niso namenjeni za prodajo končnemu potrošniku, in živilskih encimov, 
pridobljenih iz gensko spremenjenih mikroorganizmov.

Zaskrbljena sem zaradi možnega sistema dvojnih odobritev, ki ga bo spremenjena uredba 
ustvarila za živilske encime s področja Uredbe 1829/2003 o gensko spremenjeni hrani in 
krmi, tj. za živilske encime, pridobljene iz gensko spremenjenih organizmov. V skladu s 
sedanjim predlogom Komisije bodo morali biti živilski encimi s področja Uredbe 1829/2003 
odobreni v skladu s to uredbo, preden bodo lahko po spremenjeni uredbi ocenjeni za 
vključitev na seznam Skupnosti za živilske encime. Iz tega lahko sledi, da bosta za takšne 
encime potrebna dva ločena postopka odobritve, kar zahteva nadaljnjo pojasnitev.

Ne glede na ta pomislek menim, da je ta zakonodaja dober primer, kako evropske institucije, 
industrija in skupine potrošnikov delujejo skupaj v interesu tako prostega pretoka blaga 
znotraj EU kot tudi pravice državljanov EU do enotnih visokih standardov zdravja in zaščite 
potrošnikov.
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