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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady 
o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) 
č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 2001/112/ES a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 258/97
(16676/2007 – C6-0000/2008 – 2006/0144(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na společný postoj Rady (16676/2007 – C6-0000/2008),

– s ohledem na své stanovisko v prvním čtení1 k návrhu Komise předloženému Evropskému 
parlamentu a Radě (KOM(2006)0425),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

– s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin (A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný společný postoj;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(4) Toto nařízení by se mělo vztahovat 
pouze na enzymy, které jsou do potravin 
přidávány z důvodu technologické funkce 
při výrobě, zpracování, přípravě, úpravě, 
balení, dopravě nebo skladování potravin, 
včetně enzymů používaných jako činidla 
(dále jen „potravinářské enzymy“). Oblast 
působnosti tohoto nařízení by proto neměla 
zahrnovat enzymy, které se nepřidávají do 
potravin z důvodu technologické funkce, 
ale jsou určeny k lidské spotřebě, jako 

(4) Toto nařízení by se mělo vztahovat 
pouze na enzymy, které jsou do potravin 
přidávány z důvodu technologické funkce 
při výrobě, zpracování, přípravě, úpravě, 
balení, dopravě nebo skladování potravin, 
včetně enzymů používaných jako činidla 
(dále jen „potravinářské enzymy“). Oblast 
působnosti tohoto nařízení by proto neměla 
zahrnovat enzymy, které se nepřidávají do 
potravin z důvodu technologické funkce, 
ale jsou určeny k lidské spotřebě, jako 

                                               
1 Texty přijaté dne 10.7.2007, P6_TA(2007)0322.
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například enzymy pro účely výživy. 
Mikrobiální kultury tradičně používané při 
výrobě potravin, například sýra a vína, 
které mohou enzymy nahodile produkovat, 
ale nejsou zvlášť používány k jejich 
výrobě, by neměly být považovány za 
potravinářské enzymy.

například enzymy pro účely výživy nebo 
na podporu trávení. Mikrobiální kultury 
tradičně používané při výrobě potravin, 
například sýra a vína, které mohou enzymy 
nahodile produkovat, ale nejsou zvlášť 
používány k jejich výrobě, by neměly být 
považovány za potravinářské enzymy.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh schválený Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 3). Mělo by 
být jasně uvedeno, že oblast působnosti tohoto nařízení by neměla zahrnovat enzymy určené 
pro lidskou spotřebu, např. enzymy pro účely výživy nebo enzymy používané na podporu 
trávení.

Pozměňovací návrh 2

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(6) Potravinářské enzymy by měly být 
schváleny a používány, pouze pokud 
splňují kritéria stanovená v tomto nařízení. 
Použití potravinářských enzymů musí být 
bezpečné, musí být omezeno jen na 
případy, kdy je to z hlediska technologie 
nezbytné, a nesmí spotřebitele uvádět 
v omyl. Uvedení spotřebitele v omyl 
zahrnuje, kromě dalších možných případů, 
otázky týkající se povahy, čerstvosti, 
jakosti použitých složek, přirozenosti 
produktu či výrobního postupu nebo 
výživové jakosti produktu. Při schvalování 
potravinářských enzymů by se měly 
zohlednit rovněž další významné faktory, 
včetně sociálních, hospodářských, 
tradičních, etických a environmentálních, 
a dále proveditelnost kontrol.

(6) Potravinářské enzymy by měly být 
schváleny a používány, pouze pokud 
splňují kritéria stanovená v tomto nařízení. 
Použití potravinářských enzymů musí být 
bezpečné, musí být omezeno jen na 
případy, kdy je to z hlediska technologie 
nezbytné a nesmí spotřebitele uvádět 
v omyl. Uvedení spotřebitele v omyl 
zahrnuje, kromě dalších možných případů, 
otázky týkající se povahy, čerstvosti, 
jakosti použitých složek, přirozenosti 
produktu či výrobního postupu nebo 
výživové jakosti produktu. Při schvalování 
potravinářských enzymů by se měly 
zohlednit rovněž další významné faktory, 
včetně sociálních, hospodářských, 
tradičních, etických a environmentálních, 
dále proveditelnost kontrol a případně 
zásada předběžné opatrnosti.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z pozměňovacího návrhu přijatého Parlamentem v prvním 
čtení (pozměňovací návrh 6). Parlament zastává názor, že zásada předběžné opatrnosti by 
měla být ústředním bodem posuzování potravinářských enzymů.

Pozměňovací návrh 3

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b a) (nové)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

ba) „získaným za použití GMO“ produkt 
získaný za použití GMO jakožto 
posledního živého organismu v procesu 
výroby, který ale z GMO není vyroben, 
neobsahuje je, ani se z nich neskládá; 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z pozměňovacího návrhu přijatého v prvním čtení 
(pozměňovací návrh 14). Formulace by měla být v souladu s definicemi použitými v 
nařízeních 1829/2003/ES a 1830/2003/ES, aby terminologie nebyla zmatečná.

Pozměňovací návrh 4

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b b) (nové)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

bb) termínem „quantum satis“ skutečnost, 
že nejvyšší použitelné množství není 
stanoveno. Enzymy se však použijí 
v souladu se správnou výrobní praxí 
v množství nepřevyšujícím množství 
nezbytné k dosažení zamýšleného účelu 
a za předpokladu, že spotřebitel není 
uváděn v omyl.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z pozměňovacího návrhu předloženého Parlamentem 
v prvním čtení (pozměňovací návrh 14). Quantum satis: Definice „quantum satis“, na kterou 
odkazuje návrh Komise v čl. 12 písm. f), by měla být zahrnuta do tohoto článku spolu 
s dalšími definicemi.

Pozměňovací návrh 5

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 6 – písm. a) až c)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

a) na základě dostupných vědeckých 
důkazů nepředstavuje použití při 
navrhované míře žádné zdravotní riziko 
pro spotřebitele a

a) na základě dostupných vědeckých 
důkazů a zásady předběžné opatrnosti
nepředstavuje použití při navrhované míře 
žádné zdravotní riziko pro spotřebitele a

b) existuje odůvodněná technologická 
potřeba a

b) existuje odůvodněná technologická 
potřeba a

c) použití potravinářského enzymu neuvádí 
spotřebitele v omyl.

c) použití potravinářského enzymu neuvádí 
spotřebitele v omyl; uvedení spotřebitele 
v omyl zahrnuje otázky spojené 
s povahou, čerstvostí a kvalitou použitých 
přísad, přírodním charakterem produktu 
nebo výrobního procesu či s výživovou 
hodnotou produktu a obsahem ovoce 
a zeleniny, ale neomezuje se na ně;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh z části opět předkládá pozměňovací návrh přijatý Parlamentem 
v prvním čtení (pozměňovací návrh 16). Parlament zastává názor, že zásada předběžné 
opatrnosti by měla být ústředním bodem posuzování, a proto by měla být v článku obsažená. 
Význam fráze „uvedení spotřebitele v omyl“ by navíc měl být jasný a průhledný.
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Pozměňovací návrh 6

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c) a d)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

c) je-li to nezbytné, potraviny, do nichž lze 
potravinářský enzym přidávat;

c) potraviny, do nichž lze potravinářský 
enzym přidávat; 

d) je-li to nezbytné, podmínky, za nichž lze 
potravinářský enzym používat; 
v příslušných případech se maximální 
množství potravinářského enzymu 
nestanoví. V takovém případě se 
potravinářský enzym používá v souladu 
se zásadou quantum satis;

d) podmínky, za nichž lze potravinářský 
enzym používat; v příslušných případech 
se maximální množství potravinářského 
enzymu nestanoví. V takovém případě se 
potravinářský enzym používá v souladu se 
zásadou quantum satis.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z pozměňovacího návrhu přijatého v prvním čtení 
(pozměňovací návrh 19). Parlament zastává názor, že povolení používat potravinářský enzym 
by mělo být konkrétnější, pokud jde o podmínky jeho použití a požadavky na označování.

Pozměňovací návrh 7

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b a) (nové)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

ba) kde je to vhodné, označení, že výrobek 
obsahující potravinářský enzym obsahuje 
geneticky modifikované organismy nebo 
z nich byl vyroben, podle požadavku 
nařízení Rady (ES) č. 1829/2003 
o geneticky modifikovaných potravinách 
a krmivech1 a požadavků nařízení Rady 
(ES) č. 1830/2003 o zpětné 
vysledovatelnosti a označování geneticky 
modifikovaných organismů a zpětné 
vysledovatelnosti potravin a krmiv 
vyrobených z geneticky modifikovaných 
organismů2.
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1 Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1. Nařízení 
naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) 
č. 1981/2006 (Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 99).
2 Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 24.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z pozměňovacího návrhu přijatého v prvním čtení 
(pozměňovací návrh 37). Postoj Rady k označování geneticky modifikovaných organismů není 
uspokojivý. Parlament by uvítal jasnější označování v případech, kdy výrobek obsahující 
potravinářské enzymy obsahuje geneticky modifikované organismy nebo z nich byl vyroben.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

Účel návrhu:

V současné době chybí na evropské úrovni jak hodnocení bezpečnosti potravinářských 
enzymů, tak jejich povolování, s výjimkou enzymů, jež jsou považovány za potravinářské 
přídatné látky.  Odvětví průmyslu naléhavě žádá, aby byly harmonizovány právní předpisy 
a aby existoval postup na úrovni Společenství pro schvalování potravinářských enzymů, 
neboť chybějící právní předpisy EU v této oblasti vedou k nekalým obchodním praktikám, 
ztěžují růst a vedou k „obrácené diskriminaci“ domácích výrobců potravin v zemích s 
přísnějšími pravidly.

Účelem navrhovaného nařízení je harmonizovat právní předpisy v oblasti kontroly používání 
enzymů při zpracování potravin v EU, a to k zajištění ochrany lidského zdraví a na podporu 
spravedlivého trhu a hospodářské soutěže.

Názor zpravodajky na společný postoj: 

Vítám bod odůvodnění 13 ve znění Rady, který souhlasí s návrhem Parlamentu zavést 
ustanovení, které EFSA umožní rozhodovat o „zrychleném“ postupu schvalování 
potravinářských enzymů, které se v současnosti nacházejí na trhu, neboť mnoho enzymů již 
bylo posouzeno ve členských státech, kde jsou zavedeny dobře fungující postupy jejich 
schvalování na vnitrostátní úrovni, zejména v Dánsku, Francii nebo ve Spojeném království. 
Rovněž vítám zjednodušení ustanovení o označování, které předložila Rada a které bude 
uplatňováno horizontálně napříč balíčkem o látkách zlepšujících vlastnosti potravin 
vyplývajících z nařízení o přídatných látkách, aromatických látkách a enzymech. 
V prvním čtení nicméně Parlament přijal několik důležitých pozměňovacích návrhů k návrhu 
nařízení předloženého Komisí a uvítal by, kdyby v textu zůstaly zachovány. Znovu jsem 
uvedla, že Parlament zastává názor, že „zásada předběžné opatrnosti“ by měla být ústředním 
bodem jakéhokoli posuzování rizika, a tato skutečnost musí být v návrhu zdůrazněna. 
Parlament v prvním čtení kladl rovněž důraz na nezbytnost ustanovení na ochranu 
spotřebitele, která by zajistila, aby potravinářské enzymy neuváděly spotřebitele v omyl, 
pokud jde o povahu, kvalitu a podstatu produktu, a proto byl tento návrh znovu předložen. 
Potravinářské enzymy nejsou ani nemohou být geneticky modifikovanými organismy. 
Je ovšem pravděpodobné, že v budoucnu by stále větší množství potravinářských enzymů 
mohlo být odvozeno od geneticky modifikovaných organismů. Je důležité tento rozdíl 
zdůraznit, aby se zabránilo nedorozuměním či zbytečným obavám a aby přitom pro 
spotřebitele byla zajištěna transparentnost. Proto jsem znovu předložila některé relevantní 
pozměňovací návrhy z prvního čtení. 
Doufám, že tento návrh bude přijat bez další prodlevy, aby mohla být zavedena 
harmonizovaná pravidla a mohla být zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti potravin. 
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