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språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.



PR\656848SV.doc 3/18 PE 386.295v03-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5

MOTIVERING ....................................................................................................................18



PE 386.295v03-00 4/18 PR\656848SV.doc

SV



PR\656848SV.doc 5/18 PE 386.295v03-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelsenzymer och 
om ändring av rådets direktiv 83/417/EEG, rådets förordning (EG) nr 1493/1999, 
direktiv 2000/13/EG samt rådets direktiv 2001/112/EG
(KOM(2006)0425 – C6-0257/2006 – 2006/0144(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2006)0425)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 37 och 95 i EG-fördraget, i enlighet med 
vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0257/2006),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-.../2007).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 4

(4) Denna förordning bör endast gälla 
enzymer som tillförs livsmedel i syfte att 
ge en teknologisk funktion vid 
framställning, bearbetning, beredning, 
behandling, förpackning, transport eller 
lagring av livsmedel, däribland enzymer 
som används som processhjälpmedel 
(”livsmedelsenzymer”). Denna förordning 
bör därför inte tillämpas på enzymer som 
inte tillförs livsmedel i syfte att ge en 

(4) Denna förordning bör endast gälla 
enzymer som tillförs livsmedel i syfte att 
ge en teknologisk funktion vid 
framställning, bearbetning, beredning, 
behandling, förpackning, transport eller 
lagring av livsmedel, däribland enzymer 
som används som processhjälpmedel 
(”livsmedelsenzymer”). Denna förordning 
bör därför inte tillämpas på enzymer som 
inte tillförs livsmedel i syfte att ge en 

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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teknologisk funktion utan som är avsedda 
att användas som livsmedel, såsom 
enzymer för särskilda näringsändamål. 
Mikroorganismkulturer som traditionellt 
används vid framställning av livsmedel, 
såsom ost och vin, och som kan innehålla 
enzymer, men som inte specifikt används 
för att framställa dem bör inte betraktas 
som livsmedelsenzymer.

teknologisk funktion utan som är avsedda 
att användas som livsmedel, såsom 
enzymer för särskilda näringsändamål eller 
matsmältningsändamål. 
Mikroorganismkulturer som traditionellt 
används vid framställning av livsmedel, 
såsom ost och vin, och som kan innehålla 
enzymer, men som inte specifikt används 
för att framställa dem bör inte betraktas 
som livsmedelsenzymer.

Motivering

Det bör tydligt framgå att förordningen inte skall gälla för enzymer avsedda för mänsklig 
konsumtion, såsom enzymer för näringsändamål eller enzymer som används för att underlätta 
matsmältningen.

Ändringsförslag 2
SKÄL 8

(8) De livsmedelsenzymer som får 
användas i gemenskapen bör införas i en 
gemenskapsförteckning som tydligt 
beskriver enzymerna, anger eventuella 
villkor för deras användning och 
kompletteras med specifikationer, särskilt 
om ursprung och renhetskriterier. Om 
livsmedelsenzymet innehåller eller består 
av en genetiskt modifierad organism enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1830/2003 av den 
22 september 2003 om spårbarhet och 
märkning av genetiskt modifierade 
organismer och spårbarhet av livsmedel 
och foderprodukter som är framställda av 
genetiskt modifierade organismer och om 
ändring av direktiv 2001/18/EG bör 
specifikationerna även innehålla en 
hänvisning till den unika 
identitetsbeteckning som tilldelats den 
genetiskt modifierade organismen enligt 
den förordningen.

(8) De livsmedelsenzymer som får 
användas i gemenskapen bör införas i en 
gemenskapsförteckning som tydligt 
beskriver enzymerna, anger eventuella 
villkor för deras användning och 
kompletteras med specifikationer, särskilt 
om ursprung och renhetskriterier. Om 
livsmedelsenzymet framställts från en 
genetiskt modifierad organism enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1830/2003 av den 
22 september 2003 om spårbarhet och 
märkning av genetiskt modifierade 
organismer och spårbarhet av livsmedel 
och foderprodukter som är framställda av 
genetiskt modifierade organismer och om 
ändring av direktiv 2001/18/EG bör 
specifikationerna även innehålla en 
hänvisning till den unika 
identitetsbeteckning som tilldelats den 
genetiskt modifierade organismen enligt 
den förordningen.

Motivering

Texten i kommissionens förslag är missvisande. Genetiskt modifierade organismer kan inte 
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själva utgöras av enzymer men kan användas till att framställa ett enzym.

Ändringsförslag 3
SKÄL 20

(20) De åtgärder som är nödvändiga för att 
tillämpa denna förordning bör vara 
förenliga med rådets beslut 1999/468/EG 
av den 28 juni 1999 om de förfaranden 
som skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter1.

(20) De åtgärder som är nödvändiga för att 
tillämpa denna förordning bör vara 
förenliga med rådets beslut 1999/468/EG 
av den 28 juni 1999 om de förfaranden 
som skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter1.

___________
1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

___________
1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet 
ändrat genom beslut 2006/512/EG 
(EUT L 200, 22.7.2006, s. 1).

Motivering

Ändringsförslaget behövs för texten skall bli förenlig med bestämmelserna i det nya beslutet 
om kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 4
ARTIKEL 2, PUNKT 4

4. Denna förordning skall inte tillämpas på 
mikroorganismkulturer som traditionellt
används vid framställning av livsmedel och 
som kan innehålla enzymer, men som inte 
specifikt används för att framställa dem.

4. Denna förordning skall inte tillämpas på 
mikroorganismkulturer som används vid 
framställning av livsmedel och som kan 
innehålla enzymer, men som inte specifikt 
används för att framställa dem.

Motivering

Uttrycket ”traditionellt” är vagt och förklaras inte närmare. Rättssäkerheten ökar om 
uttrycket stryks i denna punkt.

Ändringsförslag 5
ARTIKEL 2, PUNKT 5

5. Huruvida ett visst ämne omfattas av 
denna förordning får vid behov avgöras i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 16.2.

5. Huruvida ett visst ämne omfattas av 
denna förordning får vid behov avgöras i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 16.2a.
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Motivering

Ändringsförslaget behövs för texten skall bli förenlig med bestämmelserna i det nya beslutet 
om kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 6
ARTIKEL 3

I denna förordning gäller de definitioner 
som fastställs i förordning 
(EG) nr 178/2002, förordning 
(EG) nr 1829/2003 och förordning 
(EG) nr […] [förordningen om 
livsmedelstillsatser].

I denna förordning gäller de definitioner 
som fastställs i förordning 
(EG) nr 178/2002, förordning 
(EG) nr 1829/2003 och förordning 
(EG) nr […] [förordningen om 
livsmedelstillsatser].

Dessutom skall följande definition gälla: Dessutom skall följande definitioner gälla:

(1) enzym: proteiner som kommer från 
växter, djur eller mikroorganismer och 
som kan katalysera en specifik biokemisk 
reaktion utan att deras egen struktur 
förändras under processen,

livsmedelsenzym: en produkt som 
framställs genom extraktion från växter 
eller djur eller genom en 
fermenteringsprocess med 
mikroorganismer,

(2) livsmedelsenzym: en produkt som 
framställs genom extraktion från växter 
eller djur eller genom en 
fermenteringsprocess med
mikroorganismer,

a) som innehåller en eller flera enzymer 
som kan katalysera en specifik biokemisk 
reaktion, och

a) som innehåller en eller flera enzymer 
som kan katalysera en specifik biokemisk 
reaktion, och

b) som tillförs livsmedel för att ge en 
teknologisk funktion vid framställning, 
bearbetning, beredning, behandling, 
förpackning, transport eller lagring av 
livsmedel.

b) som tillförs livsmedel för att ge en 
teknologisk funktion vid framställning, 
bearbetning, beredning, behandling, 
förpackning, transport eller lagring av 
livsmedel.

(3) livsmedelsenzymberedning: ett 
livsmedelsenzym som beretts med andra 
ämnen som är avsedda att underlätta 
lagring, försäljning, standardisering, 
utspädning eller upplösning av 
livsmedelsenzymet.

Motivering

Det kan finnas olika uppfattningar om vad som menas med ”enzym”. I vissa fall används 
termen för att beskriva det rena enzymproteinet, medan den i andra fall används för att 
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beskriva den produkt som framställs genom extraktion eller fermentering och som inte bara 
innehåller enzymproteinet utan även vissa rester från processen. Termen enzym kan också 
användas för att beteckna en säljklar produkt som innehåller tillsats av andra ingredienser. 
För rättssäkerhetens och vetenskaplighetens skull behövs särskilda definitioner i vart och ett 
av dessa tre fall.

Ändringsförslag 7
ARTIKEL 5, LED B

b) Det finns ett rimligt teknologiskt behov 
av att använda enzymet.

b) Det finns ett rimligt teknologiskt behov 
av att använda enzymet med hänsyn till 
fördelarna och nyttan för konsumenterna.

Motivering

Det behövs tydliga kriterier för att fastställa om det finns ett teknologiskt behov av att 
använda ett enzym i livsmedelstillverkning. Livsmedelsenzymer bör bara användas om de 
medför fördelar och nytta för konsumenten.

Ändringsförslag 8
ARTIKEL 5, LED C

c) Användningen av enzymet vilseleder 
inte konsumenten.

c) Användningen av enzymet vilseleder 
inte konsumenten beträffande produktens 
egenskaper, kvalitet eller innehåll.

Motivering

Livsmedelsenzymer får inte godkännas om de kan vilseleda konsumenterna beträffande en 
produkts egenskaper, kvalitet och innehåll.

Ändringsförslag 9
ARTIKEL 7, RUBRIKEN

Införande av genetiskt modifierade 
enzymer i gemenskapsförteckningen

Införande av enzymer som framställts från
genetiskt modifierade organismer i 
gemenskapsförteckningen

Motivering

Det är viktigt att vara tydlig när det gäller genetiskt modifierade organismer. 
Livsmedelsenzymer kan framställas från eller produceras av genetiskt modifierade 
organismer men är inte genetiskt modifierade organismer i sig.
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Ändringsförslag 10
ARTIKEL 8

Livsmedelsenzymer som inte är avsedda att 
säljas till slutkonsumenter får saluföras 
endast om de uppgifter som föreskrivs i 
artiklarna 9–12 i denna förordning anges 
på förpackningen eller behållaren på ett 
sådant sätt att de är väl synliga, klart 
läsbara och beständiga; detta gäller oavsett 
om livsmedelsenzymerna säljs var för sig 
eller blandade med varandra eller med 
andra ingredienser enligt definitionen i 
artikel 6.4 i direktiv 2000/13/EG.

1. Livsmedelsenzymer som inte är avsedda 
att säljas till slutkonsumenter får saluföras 
endast om de uppgifter som föreskrivs i 
denna artikel anges på förpackningen eller 
behållaren på ett sådant sätt att de är väl 
synliga, klart läsbara och beständiga; detta 
gäller oavsett om livsmedelsenzymerna 
säljs var för sig eller blandade med 
varandra eller med andra ingredienser 
enligt definitionen i artikel 6.4 i 
direktiv 2000/13/EG.

2. På förpackningar eller behållare skall 
följande uppgifter anges:
a) Det namn som fastställts i denna 
förordning.
b) Om det inte finns något namn enligt a, 
en så exakt beskrivning av 
livsmedelsenzymet att det kan skiljas från 
produkter med vilka det skulle kunna 
förväxlas.
Om livsmedelsenzymer eller 
livsmedelsenzymberedningar säljs 
blandade med varandra skall de uppgifter 
som krävs enligt punkt a eller b anges för 
varje livsmedelsenzym, i fallande ordning 
efter procentandelen av den totala vikten.
c) Nettomängden.
d) Uppgiften ”för användning i livsmedel” 
eller ”för begränsad användning i 
livsmedel” eller en mer specifik 
hänvisning till den avsedda användningen 
i livsmedel.
e) Vid behov särskilda villkor för lagring 
och användning.
3. Dessutom skall följande information 
anges, antingen på förpackningen eller 
behållaren eller i de handlingar som 
medföljer produkten eller sänds i förväg, 
förutsatt att uppgiften ”avsedd för 
framställning av livsmedel och ej för 
försäljning till konsumenter” är väl synlig 
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på den förpackning eller behållare som 
innehåller produkten i fråga.
a) Namn eller firmanamn och adress till 
tillverkare, förpackare eller försäljare i 
gemenskapen.
b) Märkning med vars hjälp det går att 
identifiera partiet eller sändningen.
c) Bruksanvisning, om avsaknad av en 
sådan skulle göra det omöjligt att 
använda livsmedelsenzymet på rätt sätt.
d) Där så är lämpligt, tillräckliga 
uppgifter om livsmedelsenzymets eller 
livsmedelenzymberedningens 
sammansättning för att användaren skall 
kunna försäkra sig om att den tillåtna 
mängden i livsmedel inte överskrids. 
Mängdbegränsningen skall anges 
antingen med siffror eller enligt 
quantum satis-principen.
e) Tillräckliga uppgifter för att 
användaren skall kunna följa 
direktiv 2000/13/EG, särskilt 
märkningsreglerna för 
allergiframkallande ämnen.
4. Denna artikel skall inte påverka 
tillämpningen av mer detaljerade eller 
omfattande lagar eller andra 
författningar om mått och vikt eller om 
presentation, klassificering, förpackning 
eller märkning av farliga ämnen och 
preparat eller om transport av sådana 
ämnen.
5. De uppgifter som krävs enligt denna 
artikel skall vara på ett språk som 
köparen lätt förstår. Den medlemsstat där 
produkten saluförs får i enlighet med 
bestämmelserna i fördraget inom sitt 
territorium kräva att dessa uppgifter 
anges på ett eller flera av de officiella 
språken i gemenskapen efter 
medlemsstatens eget val. Detta utesluter 
inte att dessa uppgifter lämnas på flera 
språk.
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Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förenkla märkningen företag emellan genom att ersätta 
artiklarna 8, 9, 10, 12 och 14 med en enda artikel som innehåller alla krav på märkning av 
livsmedelsenzymer och livsmedelsenzymberedningar som inte är avsedda att säljas till 
slutkonsumenter. Därigenom blir texten mer logisk och lättare att läsa och förstå.

Ändringsförslag 11
ARTIKEL 9

Artikel 9 utgår
Uppgifter som krävs för identifiering av 

livsmedelsenzymer
1. Om livsmedelsenzymer som inte är 
avsedda att säljas till slutkonsumenter 
säljs var för sig eller blandade med 
varandra skall följande uppgifter om varje 
livsmedelsenzym finnas på förpackningen 
eller behållaren:
a) Det namn som fastställts i denna 
förordning. 
b) Om det inte finns något namn enligt a, 
en så exakt beskrivning av 
livsmedelsenzymet att det kan skiljas från 
produkter med vilka det skulle kunna 
förväxlas.
2. Om livsmedelsenzymer säljs blandade 
med varandra skall de uppgifter som 
krävs enligt punkt 1 anges för varje 
livsmedelsenzym, i fallande ordning efter 
procentandelen av den totala vikten.

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 8 som innehåller alla de ovanstående bestämmelserna om 
märkning av livsmedelsenzymer och livsmedelsenzymberedningar som inte är avsedda att 
säljas till slutkonsumenter.

Ändringsförslag 12
ARTIKEL 10
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Artikel 10 utgår
Uppgifter som krävs om andra ämnen, 
material eller livsmedelsingredienser 

ingår i livsmedelsenzymer
Om andra ämnen, material eller 
livsmedelsingredienser än 
livsmedelsenzymer ingår i 
livsmedelsenzymer som inte är avsedda att 
säljas till slutkonsumenter i syfte att 
underlätta lagring, försäljning, 
standardisering, utspädning eller 
upplösning av dem, skall de uppgifter som 
anges i artikel 9 samt uppgifter om varje 
beståndsdel i fallande ordning efter 
procentandelen av den totala vikten 
finnas med på förpackningen eller 
behållaren eller i de handlingar som 
medföljer livsmedelsenzymet. 

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 8 som innehåller alla de ovanstående bestämmelserna om 
märkning av livsmedelsenzymer och livsmedelsenzymberedningar som inte är avsedda att 
säljas till slutkonsumenter.

Ändringsförslag 13
ARTIKEL 11

Om livsmedelsenzymer som inte är 
avsedda att säljas till slutkonsumenter 
blandas med andra livsmedelsingredienser 
skall en förteckning över alla beståndsdelar 
i fallande ordning efter deras procentandel 
av den totala vikten finns på förpackningen 
eller behållaren.

Om livsmedelsenzymer eller 
livsmedelsenzymberedningar som inte är 
avsedda att säljas till slutkonsumenter 
blandas med andra livsmedelsingredienser 
skall en förteckning över alla beståndsdelar 
i fallande ordning efter deras procentandel 
av den totala vikten finnas på 
förpackningen eller behållaren.

Motivering

Enligt definitionerna i ändringsförslaget till artikel 3 definieras ett livsmedelsenzym som 
beretts med andra livsmedelsingredienser som en livsmedelsenzymberedning. Termen 
”livsmedelsenzymberedning” täcker innebörden i artikel 10 – dvs. ”Uppgifter som krävs om 
andra ämnen, material eller livsmedelsingredienser ingår i livsmedelsenzymer” – och gör att 
det inte längre behövs två separata artiklar.
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Ändringsförslag 14
ARTIKEL 12

Artikel 12 utgår
Allmänna uppgifter som krävs om 

livsmedelsenzymer
1. På förpackningar eller behållare som 
innehåller livsmedelsenzymer som inte är 
avsedda att säljas till slutkonsumenter 
skall följande uppgifter anges:
a) Uppgiften ”för användning i livsmedel” 
eller ”för begränsad användning i 
livsmedel” eller en mer specifik 
hänvisning till den avsedda användningen 
i livsmedel.
b) Vid behov särskilda villkor för lagring 
och användning.
c) Bruksanvisning, om avsaknad av en 
sådan skulle göra det omöjligt att 
använda livsmedelsenzymet på rätt sätt.
d) Märkning med vars hjälp det går att 
identifiera partiet eller sändningen.
e) Tillverkarens, förpackarens eller 
försäljarens namn eller firmanamn och 
adress.
f) Om en beståndsdel i livsmedelsenzymet 
bara får förekomma i en begränsad 
mängd i livsmedel, måste det anges hur 
stor procentandel denna beståndsdel 
utgör i livsmedelsenzymet eller finnas 
tillräckliga uppgifter om 
livsmedelsenzymets sammansättning för 
att köparen skall kunna försäkra sig om 
att den tillåtna mängden i livsmedel inte 
överskrids. Om samma 
mängdbegränsning gäller för en grupp 
beståndsdelar som används var för sig 
eller tillsammans, får den sammanlagda 
procentandelen anges med en enda siffra. 
Mängdbegränsningen skall anges 
antingen med siffror eller enligt quantum 
satis-principen. 
g) Nettomängden.
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h) I tillämpliga fall uppgifter om ett 
livsmedelsenzym eller annat ämne enligt 
artiklarna 9, 10 och 11 i denna 
förordning och som anges i bilaga IIIa till 
direktiv 2000/13/EG. 
2. Genom undantag från punkt 1 kan de 
uppgifter som krävs enligt 1 c–f och enligt 
1 h lämnas endast i de handlingar som 
medföljer sändningen eller sänds i förväg, 
förutsatt att uppgiften ”avsedd för 
framställning av livsmedel och ej för 
försäljning till konsumenter” är väl synlig 
på den förpackning eller behållare som 
innehåller produkten i fråga. 

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 8 som innehåller alla de ovanstående bestämmelserna om 
märkning av livsmedelsenzymer och livsmedelsenzymberedningar som inte är avsedda att 
säljas till slutkonsumenter.

Ändringsförslag 15
ARTIKEL 12

AVSNITT 3 utgår

Övriga märkningskrav
Artikel 14

Övriga märkningskrav
1. Artiklarna 8–13 skall inte påverka 
tillämpningen av mer detaljerade eller 
omfattande lagar eller andra 
författningar om mått och vikt eller om 
presentation, klassificering, förpackning 
eller märkning av farliga ämnen och 
preparat eller om transport av sådana 
ämnen. 
2. De uppgifter som krävs enligt 
artiklarna 8–13 skall vara på ett språk 
som köparen lätt förstår.
Den medlemsstat där produkten saluförs 
får i enlighet med bestämmelserna i 
fördraget inom sitt territorium kräva att 
dessa uppgifter anges på ett eller flera av 



PE 386.295v03-00 16/18 PR\656848SV.doc

SV

de officiella språken i gemenskapen efter 
medlemsstatens eget val. 
Första och andra stycket i denna punkt 
utesluter inte att dessa uppgifter lämnas 
på flera språk.

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 8 som innehåller alla de ovanstående bestämmelserna om 
märkning av livsmedelsenzymer och livsmedelsenzymberedningar som inte är avsedda att 
säljas till slutkonsumenter.

Ändringsförslag 16
ARTIKEL 16, PUNKT 2A (ny)

2a. När det hänvisas till denna punkt skall 
artikel 5a 1–4 och artikel 7 i 
beslut 1999/468/EG tillämpas, med 
beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i 
det beslutet.

Motivering

Ändringsförslaget behövs för texten skall bli förenlig med bestämmelserna i det nya beslutet 
om kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 17
ARTIKEL 18, PUNKT 4, LED AA (nytt)

aa) Myndigheten skall kunna besluta om 
ett förfarande för snabbgodkännande av 
livsmedelsenzymer som redan finns på 
marknaden om myndigheten anser att 
deras säkerhet har utvärderats på lämpligt 
sätt inom EU på nationell nivå eller 
gemenskapsnivå, så att enzymerna i fråga 
direkt kan inkluderas i gemenskapens 
förteckning över livsmedelsenzymer.

Motivering

EFSA:s resurser är redan begränsade och bör därför inte slösas på att utvärdera riskerna 
med livsmedelsenzymer som redan har genomgått tillräckliga tester inom EU, i synnerhet i 
Danmark, Frankrike och Storbritannien där väletablerade nationella 
godkännandeförfaranden för livsmedelsenzymer finns.
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Ändringsförslag 18
ARTIKEL 18, PUNKT 5

5. Vid behov får övergångsbestämmelser 
till denna artikel antas i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 16.2.

5. Vid behov får övergångsbestämmelser 
till denna artikel antas i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 16.2a.

Motivering

Ändringsförslaget behövs för texten skall bli förenlig med bestämmelserna i det nya beslutet 
om kommittéförfarandet.
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MOTIVERING

För närvarande finns brister i samordningen på gemenskapsnivå av reglerna för användning 
av enzymer i livsmedelsbearbetning. Detta skapar inte bara handelshinder och rättsosäkerhet 
utan leder också till skillnader mellan de olika medlemsstaternas hälso- och konsumentskydd.

Enzymer har använts i livsmedelstillverkningen i hundratals år, framför allt i samband med 
bakning, osttillverkning, bearbetning av stärkelse och produktion av öl, fruktjuicer och andra 
drycker. De fyller många viktiga funktioner och förbättrar till exempel livsmedels konsistens, 
utseende och näringsvärde.

EU-lagstiftningen omfattar för tillfället bara enzymer som används som livsmedelstillsatser. 
Dessa regleras genom direktiv 89/107/EEG, enligt vilket endast två enzymer är godkända: 
E 1103 invertas och E 1105 lysozym.

På senare år har användningen av livsmedelsenzymer i livsmedelsproduktionen ökat kraftigt 
och förbättrad teknik har gjort det möjligt att utveckla nya och mer komplexa enzymer. Detta 
väcker frågor om de eventuella hoten mot människors hälsa, till exempel allergiframkallande 
egenskaper, toxicitet och kvarvarande mikrobiologisk aktivitet. Enzymer framställs också från 
genetiskt modifierade mikroorganismer. Därför finns ett klart behov av en enhetlig 
säkerhetsbedömning på EU-nivå för att säkra ett fungerande konsumentskydd.

Som föredragande välkomnar jag därför kommissionens förslag och noterar att både 
branschorganisationer och konsumentorganisationer också är positiva till en harmonisering av 
lagstiftningen om användning av livsmedelsenzymer inom EU.

Mina ändringsförslag syftar framför allt till ökad tydlighet och överensstämmelse, särskilt när 
det gäller definitionerna av livsmedelsenzymer och livsmedelsenzymberedningar, 
märkningskrav för produkter som inte är avsedda att säljas till slutkonsumenter och 
livsmedelsenzymer som framställs från genetiskt modifierade mikroorganismer.

Jag är bekymrad över risken för att denna förordning kan leda till ett system med dubbla 
godkännanden för livsmedelsenzymer som omfattas av förordning (EG) nr 1829/2003 om 
genetiskt modifierade livsmedel och foder, dvs. livsmedelsenzymer som framställts från 
genetiskt modifierade organismer. Enligt kommissionens förslag måste livsmedelsenzymer 
som omfattas av förordning (EG) nr 1829/2003 godkännas i enlighet med den förordningen 
innan de kan utvärderas enligt den här förordningen och eventuellt inkluderas i gemenskapens 
förteckning över livsmedelsenzymer. Resultatet kan bli att dessa enzymer måste godkännas 
enligt två separata förfaranden och därför behövs ett förtydligande på området.

Trots denna reservation anser jag att förslaget till förordning är ett bra exempel på hur de 
europeiska institutionerna, industrin och konsumentorganisationerna genom samarbete kan 
bidra till att säkra både den fria rörligheten för varor inom EU och EU-medborgarnas rätt till 
ett hälso- och konsumentskydd som håller en hög och enhetlig nivå.


