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PR_COD_2am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на 
Европейския парламент и на Съвета относно ензимите в храните и за изменение 
на Директива 83/417/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета, 
Директива 2000/13/ЕО, Директива 2001/112/ЕО на Съвета и Регламент (ЕО) № 
258/97
(16676/2007 – C6-0000/2008 – 2006/0144(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид общата позиция на Съвета (16676/2007 – C6-0000/2008),

– като взе предвид своята позиция на първо четене1 относно предложението на 
Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2006)0425)

– като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

– като взе предвид член 62 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните (A6-0000/2008),

1. одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Обща позоция на Съвета – акт за изменение
Съображение 4

Обща позиция на Съвета Изменение

(4) Настоящият регламент следва да 
обхваща само ензими, които се влагат в 
храната за изпълняване на технологична 
функция в производството, 
преработката, подготовката, 
обработката, опаковането, 
транспортирането или съхранението на 
такава храна, включително ензими, 

(4) Настоящият регламент следва да 
обхваща само ензими, които се влагат в 
храната за изпълняване на технологична 
функция в производството, 
преработката, подготовката, 
обработката, опаковането, 
транспортирането или съхранението на 
такава храна, включително ензими, 

                                               
1 Приети текстове от 10.7.2007 г., P6_TA(2007)0322.
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използвани като спомагателни вещества 
(наричани оттук нататък „ензими в 
храните“). Следователно, в обхвата на 
настоящия регламент не попадат 
ензими, които не са вложени в храната 
за изпълнение на технологична 
функция, а са предназначени за 
консумация от човека, като например 
ензимите за хранителни цели. 
Микробните култури, традиционно 
използвани в производството на храни 
като сирене и вино, и които могат 
случайно да произведат ензими, но не се 
използват конкретно за произвеждането 
им, не следва да се считат за ензими в 
храните.

използвани като спомагателни вещества 
(наричани оттук нататък „ензими в 
храните“). Следователно, в обхвата на 
настоящия регламент не попадат 
ензими, които не са вложени в храната 
за изпълнение на технологична 
функция, а са предназначени за 
консумация от човека, като например 
ензимите за хранителни или 
храносмилателни цели. Микробните 
култури, традиционно използвани в 
производството на храни като сирене и 
вино, и които могат случайно да 
произведат ензими, но не се използват 
конкретно за произвеждането им, не 
следва да се считат за ензими в храните.

Or. en

Обосновка

Amendment agreed by Parliament at first reading (amendment 3). It should be made explicitly 
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.

Изменение 2

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 6

Обща позиция на Съвета Изменение

(6) Ензимите в храните следва да бъдат 
одобрени и използвани единствено ако 
изпълняват критериите, установени в 
настоящия регламент. Ензимите в 
храните следва да са безопасни при 
използване, да е налице технологична 
необходимост от тяхното използване и 
то не трябва да заблуждава потребителя. 
Заблуждаването на потребителя 
включва, но не се ограничава до 
въпроси, свързани с естеството, 
преснотата, качеството на използваните 
съставки, естествеността на продукта 
или производствения процес, или 

(6) Ензимите в храните следва да бъдат 
одобрени и използвани единствено ако 
изпълняват критериите, установени в
настоящия регламент. Ензимите в 
храните следва да са безопасни при 
използване, да е налице технологична 
необходимост от тяхното използване и 
то не трябва да заблуждава потребителя. 
Заблуждаването на потребителя 
включва, но не се ограничава до 
въпроси, свързани с естеството, 
преснотата, качеството на използваните 
съставки, естествеността на продукта 
или производствения процес, или 
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хранителното качество на продукта. 
При одобряване на ензимите в храните 
следва да се отчитат и други фактори, 
съотносими с разглеждания въпрос, 
включително обществени, 
икономически, свързани с традициите, 
етически и екологични фактори, както 
и осъществимостта на контрола.

хранителното качество на продукта. 
При одобряване на ензимите в храните 
следва да се отчитат и други фактори, 
съотносими с разглеждания въпрос, 
включително обществени, 
икономически, свързани с традициите, 
етически и екологични фактори, 
осъществимостта на контрола и при 
необходимост, предохранителния 
принцип.

Or. en

Обосновка

Based on amendment adopted by Parliament at first reading (amendment 6).  Parliament's 
view is that the precautionary principle should be at the centre of the assessment of food 
enzymes.

Изменение 3

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 3 - параграф 2 - буква б a) (нова)

Обща позиция на Съвета Изменение

ба) „произведен чрез ГМО“ означава 
получен чрез използване на ГМО като 
последен жив организъм в 
производствения процес, но не 
произведен от, съдържащ или 
състоящ се от ГМО; 

Or. en

Обосновка

Amendment is based on amendment adopted at first reading (amendment 14). The wording in 
this Regulation should be consistent with the GMO definitions used in the specific 
regulations, 1829/2003/EC and 1830/2003/EC, in order not to confuse terminology.
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Изменение 4

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 3 - параграф 2 - буква б б) (нова)

Обща позиция на Съвета Изменение

бб) "Quantum satis" означава, че не се 
определя максимално ниво.  При все 
това, ензимите се използват съгласно 
добрата производствена практика в 
количество, което не е по-голямо от 
необходимото за постигане на 
предназначената цел, и при условие, 
че не подвеждат потребителя. 

Or. en

Обосновка

This is based on the amendment moved by Parliament at first reading (amendment 14).
Quantum satis: A definition for ‘quantum satis’, referred to in Article 12 (f) of the 
Commission Proposal, should be included in this article with the other definitions.

Изменение 5

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 6 - букви от a) до в)

Обща позиция на Съвета Изменение

а) не поражда, въз основа на наличните 
научни факти, опасност за здравето на 
потребителя на нивото на предложената 
употреба, както и

а) не поражда, въз основа на наличните 
научни факти и на предохранителния 
принцип, опасност за здравето на 
потребителя на нивото на предложената 
употреба, както и

б) налице е обоснована технологична 
необходимост, както и

б) налице е обоснована технологична 
необходимост, както и

в) неговата употреба не заблуждава 
потребителя.

в) неговата употреба не заблуждава 
потребителя. Заблуждаването на 
потребителя включва, но не се 
ограничава до въпроси, свързани с 
естеството, преснотата, 
качеството на използваните 
съставки, естествеността на 
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продукта или производствения 
процес,  хранителното качество на 
продукта или съдържанието на 
плодове и зеленчуци.

Or. en

Обосновка

Partly reintroduces amendment adopted by Parliament at the first reading (amendment 16).
Parliament holds the view that the Precautionary Principle should be at the centre of the 
assessment and should therefore be included in an article. Furthermore, what is meant by the 
phrase 'misleading the consumer' should be made clear and transparent.

Изменение 6

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 7 - параграф 2 - букви в) и г)

Обща позиция на Съвета Изменение

в) ако е необходимо, храните, към които 
хранителният ензим може да се влага; 

в) храните, към които хранителната 
добавка може да се влага; 

г) ако е необходимо, условията, при 
които хранителният ензим може да се 
използва; когато е целесъобразно, не се 
определя максимално ниво за ензима в 
храната. В такъв случай, хранителният 
ензим се използва в съответствие с 
принципа quantum satis.

г) условията, при които хранителният 
ензим може да се използва; когато е 
целесъобразно, не се определя 
максимално ниво за ензима в храната. В 
такъв случай, хранителният ензим се 
използва в съответствие с принципа 
quantum satis.

Or. en

Обосновка

This amendment is based on an amendment adopted at first reading (amendment 19). It is 
Parliament's view that the authorisation of a food enzyme should be more specific in relation 
to conditions of use and labelling requirements.
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Изменение 7

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 12 - параграф 1 - буква б a) (нова)

Обща позиция на Съвета Изменение

ба) когато е приложимо, указание, че 
продуктът от хранителен ензим 
съдържа или е произведен от 
генетично модифицирани организми, 
в съответствие с изискванията на 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 
Съвета относно генетично 
модифицираните храни и фуражи, 
както и в съответствие с 
изискванията на Регламент (ЕО) № 
1830/2003 на Съвета относно 
проследяването и етикетирането на 
генетично модифицирани организми и 
проследяването на храни и фуражи 
от генетично модифицирани 
продукти2.
1 ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1. Регламент, 
последно изменен с Регламент (ЕО) № 
1981/2006 на Комисията (ОВ L 368, 23.12.2006 
г., стр. 99.
2 OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 24.

Or. en

Обосновка

This amendment is based on amendment adopted at first reading (amendment 37). Council's 
position on GM labelling is not satisfactory. Parliament would like to see clearer labelling 
where a food enzyme product contains or was produced from genetically modified organisms.
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EXPLANATORY STATEMENT

Objective of Proposal:

There is currently no safety evaluation of food enzymes at European level and no 
authorisation procedure, except for those considered as food additives. Industry has been 
pressing for harmonised legislation with a Community procedure for authorisation of food 
enzymes as the absence of EU legislation in this field has led to unfair commercial practices, 
hindered growth and led to 'reverse discrimination' against domestic food producers in 
countries with more restrictive rules.

The objective of the proposed Regulation is to harmonise legislation controlling the use of 
enzymes in food processing in the EU in order to protect human health, and to promote fair 
trade and competition.

Rapporteur's view on the Common Position:

I welcome recital 13 of the Council's text, which accepts Parliament's suggestion to have a 
provision to allow EFSA to decide on a "fast track" authorisation procedure for food enzymes 
which are currently on the market, as many enzymes have already been evaluated in Member 
States where well-established national authorisation procedures exist, notably in Denmark, 
France or the UK.  I also welcome the simplified labelling provisions introduced by the 
Council which will apply horizontally across the food improvement package of Regulations 
on food additives, flavourings and enzymes.
However, Parliament's first reading adopted several important amendments to the draft 
Regulation proposed by the Commission which the Parliament would like to see maintained 
in the text. I have reinstated Parliament's view that the 'precautionary principle' should be at 
the centre of any risk assessment and therefore needs to be emphasised in this proposal. At the 
first reading Parliament also strengthened the provisions for consumer protection to ensure a 
food enzyme should not mislead consumers as to the nature, quality and substance of a 
product and this concept is reintroduced.
Food enzymes are not, and cannot, be genetically modified micro-organisms. However, it is 
likely that an increasing amount of food enzymes could be derived from GMOs in the future.
It is important to stress this distinction in order to avoid misunderstandings or creating 
unnecessary concern while still ensuring transparency for the consumer.  I have therefore 
reintroduced some relevant amendments from the first reading.

I hope that this proposal is adopted without further delay so that harmonised rules can be 
introduced and a high level of food safety can be guaranteed.
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