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PR_COD_2am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινή θέση που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ενόψει της έκδοσης 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ένζυμα τροφίμων 
και την τροποποίηση της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ και της οδηγίας 2001/112/ΕΚ 
του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97
(16676/2007 – C6-0000/2008 – 2006/0144(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (16676/1/2007 – C6-0000/2008),

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση1 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0425),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
την Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(4) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
καλύπτει μόνον τα ένζυμα που 
προστίθενται στα τρόφιμα για 
τεχνολογικούς σκοπούς κατά την 
παρασκευή, τη μεταποίηση, την 
προετοιμασία, την επεξεργασία, τη 
συσκευασία, τη μεταφορά ή την 
αποθήκευση των τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων των ενζύμων που 
χρησιμοποιούνται ως τεχνολογικά 
βοηθήματα (αποκαλούμενα εφεξής 

(4) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
καλύπτει μόνον τα ένζυμα που 
προστίθενται στα τρόφιμα για 
τεχνολογικούς σκοπούς κατά την 
παρασκευή, τη μεταποίηση, την 
προετοιμασία, την επεξεργασία, τη 
συσκευασία, τη μεταφορά ή την 
αποθήκευση των τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων των ενζύμων που 
χρησιμοποιούνται ως τεχνολογικά 
βοηθήματα (αποκαλούμενα εφεξής 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 10.7.2007, P6_TA(2007)0322.
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"ένζυμα τροφίμων"). Συνεπώς, το πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού δεν 
θα πρέπει να καλύπτει τα ένζυμα τα οποία 
δεν προστίθενται στα τρόφιμα για 
τεχνολογικούς σκοπούς, αλλά 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο, όπως τα ένζυμα που 
χρησιμοποιούνται για διατροφικούς
σκοπούς. Οι μικροβιακές καλλιέργειες που 
παραδοσιακά χρησιμοποιούνται στην 
παραγωγή τροφίμων, όπως το τυρί και το 
κρασί, και οι οποίες μπορεί 
παρεμπιπτόντως να παράγουν ένζυμα, 
αλλά δεν χρησιμοποιούνται ειδικά για την 
παραγωγή των ενζύμων αυτών, δεν θα 
πρέπει να θεωρούνται ένζυμα τροφίμων.

"ένζυμα τροφίμων"). Συνεπώς, το πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού δεν 
θα πρέπει να καλύπτει τα ένζυμα τα οποία 
δεν προστίθενται στα τρόφιμα για 
τεχνολογικούς σκοπούς, αλλά 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο, όπως τα ένζυμα που 
χρησιμοποιούνται για σκοπούς θρέψης ή 
πέψης. Οι μικροβιακές καλλιέργειες που 
παραδοσιακά χρησιμοποιούνται στην 
παραγωγή τροφίμων, όπως το τυρί και το 
κρασί, και οι οποίες μπορεί 
παρεμπιπτόντως να παράγουν ένζυμα, 
αλλά δεν χρησιμοποιούνται ειδικά για την 
παραγωγή των ενζύμων αυτών, δεν θα 
πρέπει να θεωρούνται ένζυμα τροφίμων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 3). Πρέπει να 
αποσαφηνισθεί ρητώς ότι το πεδίο του παρόντος κανονισμού δεν πρέπει να καλύπτει ένζυμα 
που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο όπως ένζυμα για θρεπτικούς σκοπούς ή 
ένζυμα που χρησιμοποιούνται ως βοηθητικά της πέψης.

Τροπολογία 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(6) Τα ένζυμα τροφίμων θα πρέπει να 
εγκρίνονται και να χρησιμοποιούνται 
μόνον εφόσον πληρούν τα κριτήρια που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Τα 
ένζυμα τροφίμων πρέπει να είναι ασφαλή 
κατά τη χρήση τους η οποία πρέπει να 
αιτιολογείται από τεχνολογική ανάγκη και 
δεν πρέπει να είναι παραπλανητική για τον 
καταναλωτή. Η παραπλάνηση του 
καταναλωτή περιλαμβάνει, χωρίς να 
περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτά, θέματα 
που σχετίζονται με τη φύση, τη φρεσκάδα, 
την ποιότητα των συστατικών που 
χρησιμοποιούνται, το πόσο φυσικό είναι το 

(6) Τα ένζυμα τροφίμων θα πρέπει να 
εγκρίνονται και να χρησιμοποιούνται 
μόνον εφόσον πληρούν τα κριτήρια που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Τα 
ένζυμα τροφίμων πρέπει να είναι ασφαλή 
κατά τη χρήση τους η οποία πρέπει να 
αιτιολογείται από τεχνολογική ανάγκη και 
δεν πρέπει να είναι παραπλανητική για τον 
καταναλωτή. Η παραπλάνηση του 
καταναλωτή περιλαμβάνει, χωρίς να 
περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτά, θέματα 
που σχετίζονται με τη φύση, τη φρεσκάδα, 
την ποιότητα των συστατικών που 
χρησιμοποιούνται, το πόσο φυσικό είναι το 
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προϊόν ή η διεργασία παραγωγής, ή τη 
διατροφική ποιότητα του προϊόντος. Για 
την έγκριση των ενζύμων τροφίμων θα 
πρέπει να συνεκτιμώνται και άλλες 
παράμετροι σχετικές με το υπό εξέταση 
θέμα, όπως κοινωνικές, οικονομικές, 
παραδοσιακές, δεοντολογικές και 
περιβαλλοντικές, καθώς και η δυνατότητα 
διενέργειας ελέγχων.

προϊόν ή η διεργασία παραγωγής, ή τη 
διατροφική ποιότητα του προϊόντος. Για 
την έγκριση των ενζύμων τροφίμων θα 
πρέπει να συνεκτιμώνται και άλλες 
παράμετροι σχετικές με το υπό εξέταση 
θέμα, όπως κοινωνικές, οικονομικές, 
παραδοσιακές, δεοντολογικές και 
περιβαλλοντικές, καθώς και, εφόσον 
απαιτείται, η αρχή της προφύλαξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται σε τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 6).  
Κατά την άποψη του Κοινοβουλίου η αρχή της προφύλαξης πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο 
της αξιολόγησης των ενζύμων τροφίμων.

Τροπολογία 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο βα) (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(βα) "παραγόμενο μέσω ΓΤΟ": 
προέρχεται από τη χρήση ΓΤΟ ως 
τελευταίων ζώντων οργανισμών στη 
διεργασία παραγωγής, αλλά δεν 
παράγεται από ΓΤΟ, δεν περιέχει ούτε 
αποτελείται από ΓΤΟ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία βασίζεται σε τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση 
(τροπολογία 14).  Η διατύπωση στον παρόντα κανονισμό πρέπει να αντιστοιχεί σε εκείνην των 
ορισμών των ΓΤΟ που χρησιμοποιούνται στους ειδικούς κανονισμούς 1829/2003/ΕΚ και 
1830/2003/ΕΚ για να μην προκαλείται σύγχυση σε επίπεδο ορολογίας.
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Τροπολογία 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο (β β) (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(ββ) η έκφραση "quantum satis" σημαίνει 
ότι δεν ορίζεται ανώτατο επίπεδο. 
Ωστόσο, τα ένζυμα χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με την ορθή πρακτική 
παρασκευής, σε επίπεδο που δεν 
υπερβαίνει το επίπεδο που είναι αναγκαίο 
για την επίτευξη του επιδιωκόμενου 
σκοπού και υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
επέρχεται παραπλάνηση του 
καταναλωτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται σε τροπολογία του Κοινοβουλίου της πρώτης ανάγνωσης (τροπολογία 14). Quantum 
satis: πρέπει να εγγραφεί στο παρόν άρθρο, μαζί με τους λοιπούς ορισμούς, ορισμός του 
‘quantum satis’, στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 12 (στ) της πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία 5

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – στοιχεία α) έως στ)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

α) βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών 
στοιχείων, δεν θέτει θέμα ασφάλειας για 
την υγεία των καταναλωτών στο 
προτεινόμενο επίπεδο χρήσης, και

α) βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών 
στοιχείων και της αρχής της προφύλαξης, 
δεν θέτει θέμα ασφάλειας για την υγεία 
των καταναλωτών στο προτεινόμενο 
επίπεδο χρήσης, και·

β) υπάρχει εύλογη τεχνολογική ανάγκη, 
και

β) υπάρχει εύλογη τεχνολογική ανάγκη, 
και

γ) η χρήση του δεν παραπλανεί τον 
καταναλωτή.

γ) η χρήση του δεν παραπλανά τον 
καταναλωτή. Η παραπλάνηση του 
καταναλωτή περιλαμβάνει, χωρίς να 
περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτά, 
θέματα που σχετίζονται με τη φύση, τη 
φρεσκάδα και την ποιότητα των 
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συστατικών που χρησιμοποιούνται, το 
πόσο φυσικό είναι το προϊόν ή η 
διεργασία παραγωγής, τη διατροφική 
ποιότητα του προϊόντος ή την 
περιεκτικότητά του σε φρούτα και 
λαχανικά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει εν μέρει την τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση 
(τροπολογία 16). Το Κοινοβούλιο είναι της άποψης ότι η αρχή της προφύλαξης πρέπει να 
βρίσκεται στο κέντρο της αξιολόγησης και πρέπει επομένως να περιληφθεί στο παρόν άρθρο. 
Πέραν αυτού, πρέπει να καταστεί σαφές και διαφανές το τι σημαίνει "παραπλάνηση του 
καταναλωτή".

Τροπολογία 6

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχεία (γ) και (δ)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

γ) εφόσον απαιτείται, τα τρόφιμα στα 
οποία μπορεί να προστίθεται το ένζυμο 
τροφίμων, 

γ) τα τρόφιμα στα οποία μπορεί να 
προστεθεί το ένζυμο τροφίμων· 

δ) εφόσον απαιτείται, τους όρους υπό τους 
οποίους μπορεί να χρησιμοποιείται το 
ένζυμο τροφίμων· εφόσον κρίνεται 
σκόπιμο, δεν θα καθορίζεται ανώτατο 
επίπεδο για ένα ένζυμο τροφίμου. Σε αυτήν 
την περίπτωση, το ένζυμο τροφίμου θα 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με την αρχή 
«quantum satis».

δ) τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί το ένζυμο τροφίμων· 
εφόσον κρίνεται σκόπιμο, δεν θα 
καθορίζεται ανώτατο επίπεδο για ένα 
ένζυμο τροφίμου. Σε αυτήν την περίπτωση, 
το ένζυμο τροφίμου θα χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με την αρχή «quantum satis».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή βασίζεται σε τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση 
(τροπολογία 19).  Κατά την άποψη του Κοινοβουλίου η έγκριση ενός ενζύμου τροφίμου πρέπει 
να είναι πιο ειδική σε σχέση με τους όρους χρήσης και τις απαιτήσεις επισήμανσης.
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Τροπολογία 7

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο βα) (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(βα) εφόσον κρίνεται σκόπιμο, ένδειξη ότι 
το ένζυμο τροφίμων περιέχει ή παρήχθη 
από γενετικώς τροποποιημένους 
οργανισμούς όπως απαιτείται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του 
Συμβουλίου για τα γενετικώς 
τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές1

και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
κανονισμού του Συμβουλίου(ΕΚ) αριθ. 
1830/2003 σχετικά με την 
ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση 
γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών 
και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και 
ζωοτροφών που παράγονται από 
γενετικώς τροποποιημένους 
οργανισμούς2.
1 ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1981/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 368, 
23.12.2006, σ. 99).
2 ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 24.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή βασίζεται σε τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση 
(τροπολογία 37).  Η θέση του Συμβουλίου στο ζήτημα της επισήμανσης ΓΤΟ δεν είναι 
ικανοποιητική. Το Κοινοβούλιο θα ήθελε να βλέπει σαφέστερη επισήμανση όταν ένα ένζυμο 
τροφίμων περιέχει ή παρήχθη από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Στόχος της πρότασης:

Επί του παρόντος δεν υπάρχει αξιολόγηση της ασφάλειας των ενζύμων τροφίμων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο ούτε διαδικασία έγκρισης παρά μόνο γι’ αυτά που θεωρούνται πρόσθετα 
τροφίμων. Η βιομηχανία πιέζει για εναρμονισμένη νομοθεσία με κοινοτική διαδικασία 
έγκρισης των ενζύμων τροφίμων καθώς η απουσία νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα 
αυτό οδήγησε σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, παρεμπόδισε την ανάπτυξη και οδήγησε σε 
'αντίστροφη διάκριση' κατά των εγχωρίων παραγωγών τροφίμων σε χώρες με πιο 
περιοριστικούς κανόνες.

Ο στόχος του προτεινόμενου κανονισμού είναι να εναρμονίσει τη νομοθεσία που ελέγχει τη 
χρήση ενζύμων στην επεξεργασία τροφίμων με σκοπό την προστασία της υγείας του 
ανθρώπου και την προώθηση του θεμιτού εμπορίου και ανταγωνισμού.

Άποψη της εισηγήτριας για την κοινή θέση: 

Επιδοκιμάζει την αιτιολογική σκέψη 13 του κειμένου του Συμβουλίου που αποδέχεται την 
πρόταση του Κοινοβουλίου να υπάρχει διάταξη που θα επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Αρχή για 
την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) να λαμβάνει αποφάσεις με ταχεία διαδικασία έγκρισης 
για ένζυμα τροφίμων που κυκλοφορούν στην αγορά, καθώς πολλά ένζυμα έχουν ήδη 
αξιολογηθεί σε κράτη μέλη όπου υπάρχουν ήδη από καιρού καθιερωμένες εθνικές 
διαδικασίες έγκρισης, ιδίως στη Δανία, τη Γαλλία ή το Ηνωμένο Βασίλειο.  Επιδοκιμάζει 
επίσης τις απλοποιημένες διατάξεις για την επισήμανση που εισήγαγε το Συμβούλιο οι οποίες 
θα εφαρμόζονται οριζοντίως σε όλη τη δέσμη βελτίωσης των τροφίμων των κανονισμών για 
τα πρόσθετα, τα αρτύματα και τα ένζυμα τροφίμων. 

Ωστόσο το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση ενέκρινε αρκετές σημαντικές τροπολογίες επί 
του σχεδίου κανονισμού που πρότεινε η Επιτροπή για τις οποίες το Κοινοβούλιο θα ήθελε να 
διατηρηθούν στο κείμενο. Η εισηγήτρια επαναλαμβάνει την άποψη του Κοινοβουλίου 
σύμφωνα με την οποία η "αρχή της προφύλαξης" πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο οιασδήποτε 
αξιολόγησης κινδύνου και επομένως πρέπει να της δίνεται έμφαση στην πρόταση αυτή. Στην 
πρώτη ανάγνωση το Κοινοβούλιο ενίσχυσε επίσης τις διατάξεις για την προστασία του 
καταναλωτή με σκοπό να εξασφαλισθεί ότι το ένζυμο τροφίμων δεν θα παραπλανά τους 
καταναλωτές όσον αφορά τη φύση, την ποιότητα και τα συστατικά του προϊόντος και αυτή η 
αντίληψη εισάγεται εκ νέου. 

Τα ένζυμα τροφίμων δεν είναι και δεν μπορεί να είναι γενετικώς τροποποιημένοι 
μικροοργανισμοί. Ωστόσο είναι πιθανό αυξανόμενος αριθμός ενζύμων να μπορεί στο μέλλον 
να προέρχεται από ΓΤΟ. Έχει σημασία να τονισθεί αυτή η διάκριση για να αποφευχθούν οι 
παρανοήσεις ή η πρόκληση άσκοπης ανησυχίας εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα διαφάνεια για 
τον καταναλωτή.  Για τον λόγο αυτό η εισηγήτρια εισήγαγε μερικές σχετικές τροπολογίες 
από την πρώτη ανάγνωση. 

Η εισηγήτρια ελπίζει η πρόταση αυτή να εγκριθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση ώστε να 
μπορέσουν να καθιερωθούν οι εναρμονισμένοι κανόνες και να κατοχυρωθεί υψηλό επίπεδο 
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ασφάλειας των τροφίμων. 


