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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om fødevareenzymer og om ændring af Rådets direktiv 83/417/EØF, Rådets 
forordning (EF) nr. 1493/1999, direktiv 2000/13/EF, Rådets direktiv 2001/122/EF og 
forordning (EF) nr. 258/97
((16676/2007 – C6-0000/2008 – 2006/0144(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets fælles holdning (16676/2007 – C6-0000/2008),

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling1 til Kommissionens forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0425),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 62,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed (A6-0000/2007),

1. godkender den fælles holdning som ændret;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt
Betragtning 4

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(4) Denne forordning bør udelukkende 
omfatte enzymer, der tilsættes til fødevarer 
med et teknologisk formål i forbindelse 
med fremstillingen, forarbejdningen, 
tilberedningen, behandlingen, 
emballeringen, transporten eller 
opbevaringen af de pågældende fødevarer, 
herunder enzymer, der anvendes som 
tekniske hjælpestoffer 
("fødevareenzymer"). Denne forordnings 

(4) Denne forordning bør udelukkende 
omfatte enzymer, der tilsættes til fødevarer 
med et teknologisk formål i forbindelse 
med fremstillingen, forarbejdningen, 
tilberedningen, behandlingen, 
emballeringen, transporten eller 
opbevaringen af de pågældende fødevarer, 
herunder enzymer, der anvendes som 
tekniske hjælpestoffer 
("fødevareenzymer"). Denne forordnings 

                                               
1 Vedtagne tekster, 10.7.2007, P6_TA(2007)0322.
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anvendelsesområde bør derfor ikke omfatte 
enzymer, der ikke tilsættes til fødevarer 
med et teknologisk formål, men som er 
bestemt til konsum, f.eks. enzymer med 
ernæringsformål. Mikrobielle kulturer, der 
traditionelt tilsættes ved fremstilling af 
fødevarer som f.eks. ost og vin, og som kan 
indeholde enzymer, men som ikke specifikt 
anvendes til at fremstille dem, bør ikke 
betragtes som fødevareenzymer.

anvendelsesområde bør derfor ikke omfatte 
enzymer, der ikke tilsættes til fødevarer 
med et teknologisk formål, men som er 
bestemt til konsum, f.eks. enzymer med 
ernæringsmæssige eller 
fordøjelsesfremmende formål. Mikrobielle 
kulturer, der traditionelt tilsættes ved 
fremstilling af fødevarer som f.eks. ost og 
vin, og som kan indeholde enzymer, men 
som ikke specifikt anvendes til at fremstille 
dem, bør ikke betragtes som 
fødevareenzymer.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag blev vedtaget af Parlamentet under førstebehandlingen 
(ændringsforslag 3). Det skal gøres helt klart, at denne forordnings anvendelsesområde ikke 
omfatter enzymer, som er bestemt til konsum, f.eks. enzymer med ernæringsmæssige eller 
fordøjelsesfremmende formål.

Ændringsforslag 2

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt
Betragtning 6

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(6) Fødevareenzymer bør kun godkendes 
og anvendes, hvis de opfylder de kriterier, 
der fastsat i denne forordning. Det skal 
være sikkert at anvende fødevareenzymer, 
der skal være en teknologisk grund, der gør 
anvendelse af dem nødvendig, og 
anvendelsen af dem må ikke vildlede 
forbrugeren. Vildledning af forbrugeren 
omfatter, men er ikke begrænset til, 
spørgsmål vedrørende de anvendte 
ingrediensers art, friskhed og kvalitet, et 
produkts eller produktionsprocessens 
naturlighed eller produktets 
ernæringsmæssige kvalitet. Der bør ved 
godkendelse af fødevareenzymer også 
tages hensyn til andre faktorer, der er 
relevante for det spørgsmål, der er under 

(6) Fødevareenzymer bør kun godkendes 
og anvendes, hvis de opfylder de kriterier, 
der fastsat i denne forordning. Det skal 
være sikkert at anvende fødevareenzymer, 
der skal være en teknologisk grund, der gør 
anvendelse af dem nødvendig, og 
anvendelsen af dem må ikke vildlede
forbrugeren. Vildledning af forbrugeren 
omfatter, men er ikke begrænset til, 
spørgsmål vedrørende de anvendte 
ingrediensers art, friskhed og kvalitet, et 
produkts eller produktionsprocessens 
naturlighed eller produktets 
ernæringsmæssige kvalitet. Der bør ved 
godkendelse af fødevareenzymer også 
tages hensyn til andre faktorer, der er 
relevante for det spørgsmål, der er under 
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overvejelse, herunder samfundsmæssige, 
økonomiske, traditionelle, etiske og 
miljømæssige faktorer samt
kontrolmuligheder

overvejelse, herunder samfundsmæssige, 
økonomiske, traditionelle, etiske og 
miljømæssige faktorer, kontrolmuligheder 
samt om nødvendigt 
forsigtighedsprincippet

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er baseret på et ændringsforslag vedtaget af Parlamentet under 
førstebehandlingen (ændringsforslag 6). Det er Parlamentets opfattelse, at 
forsigtighedsprincippet bør ligge til grund for risikovurderingen af fødevareenzymer.

Ændringsforslag 3

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt
Artikel 3, stk. 2, litra b a (nyt) 

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

ba) "fremstillet ved hjælp af genetisk 
modificerede organismer": fremstillet ved 
anvendelse af en gmo som seneste levende 
organisme i fremstillingsprocessen, men 
som hverken indeholder eller består af 
genetisk modificerede organismer eller er 
fremstillet ved hjælp heraf. 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er baseret på et ændringsforslag vedtaget under førstebehandlingen 
(ændringsforslag 14). Ordlyden i denne forordning bør stemme overens med de gmo-
definitioner, der anvendes i de specifikke forordninger, 1829/2003/EF og 1830/2003/EF, for 
ikke at skabe terminologisk forvirring.
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Ændringsforslag 4

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt
Artikel 3, stk. 2, litra b b (nyt) 

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

bb) "quantum satis": at der ikke er fastsat 
nogen øvre grænse. Enzymerne skal dog 
anvendes i overensstemmelse med god 
fremstillingspraksis og i mængder, der 
ikke overstiger det nødvendige for at opnå 
det tilsigtede resultat, under forudsætning 
af at forbrugeren ikke vildledes.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er på linje med Europa-Parlamentets ændringsforslag fra 
førstebehandlingen (ændringsforslag 14) Quantum satis: Den definition af "quantum satis", 
som anføres i artikel 12, litra f), bør indføjes i nærværende artikel sammen med de andre 
definitioner.

Ændringsforslag 5

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt
Artikel 6, litra a-c 

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(a) Så vidt det kan bedømmes på grundlag 
af foreliggende videnskabelige data, udgør 
det ikke noget sikkerhedsproblem for 
forbrugerens sundhed ved det foreslåede 
anvendelsesniveau.

(a) Så vidt det kan bedømmes på grundlag 
af foreliggende videnskabelige data og 
forsigtighedsprincippet, udgør det ikke 
noget sikkerhedsproblem for forbrugerens 
sundhed ved det foreslåede 
anvendelsesniveau.

(b) Der er et tilstrækkeligt stort teknologisk 
behov.

(b) Der er et tilstrækkeligt stort teknologisk 
behov.

(c) Det vildleder ikke forbrugeren. (c) Det vildleder ikke forbrugeren. 
Vildledning af forbrugeren omfatter, men 
er ikke begrænset til, spørgsmål 
vedrørende produktets karakter, friskhed
og kvaliteten af de benyttede ingredienser, 
produktets eller produktionsprocessens 
naturlighed, produktets 
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ernæringsmæssige kvalitet eller dets 
indhold af frugt og grøntsager. 

Or. en

Begrundelse

Genoptager delvist et ændringsforslag vedtaget af Parlamentet under førstebehandlingen 
(ændringsforslag 16). Parlamentet mener, at forsigtighedsprincippet bør ligge til grund for 
risikovurderingen og derfor bør inkluderes i en artikel. Det bør endvidere tydeliggøres, hvad 
der menes med begrebet "vildledning af forbrugeren".

Ændringsforslag 6

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt
Artikel 7, stk. 2, litra c og d 

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(c) om nødvendigt de fødevarer, til hvilke 
fødevareenzymet kan tilsættes

(c) de fødevarer, til hvilke 
fødevareenzymet kan tilsættes

(d) om nødvendigt betingelserne for, at 
fødevareenzymet kan anvendes

(d) betingelserne for, at fødevareenzymet 
kan anvendes

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er baseret på et ændringsforslag vedtaget under førstebehandlingen 
(ændringsforslag 19). Det er Parlamentets opfattelse, at godkendelsen af et fødevareenzym 
bør være mere specifik vedrørende betingelserne for dets anvendelse og kravene til mærkning.

Ændringsforslag 7

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt
Artikel 12, stk. 1, litra b a (nyt) 

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

ba) hvis det er relevant, en angivelse af, at 
fødevareenzymet indeholder eller er 
fremstillet af genetisk modificerede 
organismer, som fastsat i Rådets 
forordning (EF) nr. 1829/2003 om 
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genetisk modificerede fødevarer1 og 
foderstoffer og i overensstemmelse med 
bestemmelserne i Rådets forordning (EF) 
nr. 1830/2003 om sporbarhed og 
mærkning af genetisk modificerede 
organismer og sporbarhed af fødevarer og 
foder fremstillet af genetisk modificerede 
organismer2

___________________
1 EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1. 
Forordningen er senest ændret ved 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
1981/2006 (EUT L 368 af 23.12.2006, 
s. 99).
2 EUT L 268 af 18.10.2003, s. 24.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er baseret på et ændringsforslag vedtaget under førstebehandlingen 
(ændringsforslag 37). Rådets holdning til gmo-mærkning er ikke tilfredsstillende. Parlamentet 
ønsker en tydeligere mærkning i de tilfælde, hvor et fødevareenzym indeholder eller er 
fremstillet af genetisk modificerede organismer.
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BEGRUNDELSE

Forslagets sigte

Der findes på nuværende tidspunkt ingen sikkerhedsvurdering af fødevareenzymer på EU-
plan og ingen godkendelsesprocedure, når der ses bort fra fødevareenzymer, der betragtes 
som tilsætningsstoffer. Industrien har presset på for at få indført en harmoniseret lovgivning 
med en fællesskabsprocedure for godkendelse af fødevareenzymer, da den manglende EU-
lovgivning på dette område har ført til urimelig handelspraksis, har forhindret vækst og 
medført "omvendt forskelsbehandling" af indenlandske fødevareproducenter i lande med 
mere restriktive bestemmelser.

Formålet med forslaget til forordning er at harmonisere den lovgivning, der regulerer 
anvendelsen af enzymer i levnedsmiddelindustrien i EU, for at beskytte folkesundheden og 
fremme en retfærdig handel og konkurrence.

Ordførerens udtalelse til den fælles holdning

Ordføreren bifalder betragtning 13 i Rådets tekst, hvori det accepterer Parlamentets forslag 
om at indføre en bestemmelse, der giver EFSA mulighed for at vedtage en forenklet og hurtig 
godkendelsesprocedure for fødevareenzymer, der allerede er på markedet, da mange enzymer 
allerede er vurderet i medlemsstater, der har velfungerende nationale godkendelsesprocedurer, 
navnlig Danmark, Frankrig og Det Forenede Kongerige. Ordføreren bifalder endvidere Rådets 
forslag til forenklede mærkningsbestemmelser, som skal finde bred anvendelse på al 
lovgivning vedrørende forbedring af fødevarer, dvs. forordninger om tilsætningsstoffer, 
aromaer og enzymer. 

Der blev dog under Parlamentets førstebehandling vedtaget adskillige vigtige ændringsforslag 
til Kommissionens forslag til forordning, som Parlamentet ønsker bibeholdt i teksten. 
Ordføreren har genindsat Parlamentets holdning om, at forsigtighedsprincippet bør ligge til 
grund for enhver risikovurdering, hvilket derfor må fremhæves i dette forslag. Under
førstebehandlingen skærpede Parlamentet også bestemmelserne om forbrugerbeskyttelse for 
at sikre, at et fødevareenzym ikke vildleder forbrugeren med hensyn til produktets karakter, 
kvalitet og indhold, og dette koncept genindføres. 

Fødevareenzymer er ikke og kan ikke være genetisk modificerede organismer. Det er 
imidlertid sandsynligt, at stadig flere fødevareenzymer i fremtiden vil være afledt fra gmo'er. 
Det er vigtigt at skelne mellem disse to ting for at undgå misforståelser eller skabe unødig 
bekymring, og det er samtidig vigtigt, at forbrugeren sikres gennemsigtighed. Ordføreren har 
derfor genindsat visse relevante ændringsforslag fra førstebehandlingen. 

Ordføreren håber, at dette forslag kan vedtages hurtigst muligt, så der kan indføres 
harmoniserede bestemmelser og sikres et højt sikkerhedsniveau for fødevarer. 
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