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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács közös álláspontja az élelmiszer-ipari enzimekről és a 83/417/EGK tanácsi 
irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK irányelv, a 2001/112/EK 
tanácsi irányelv és a 258/97/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendelet elfogadása tekintetében
(16676/2007 – C6-0000/2008 – 2006/0144(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (16676/2007 – C6-0000/2008),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatával 
(COM(2006)0425) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
második olvasatra adott ajánlására (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
4. preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(4) E rendeletnek csak azokra az enzimekre 
kell kiterjednie, amelyeket azért adnak az 
élelmiszerekhez, hogy azok technológiai 
funkciót töltsenek be az élelmiszerek 
gyártása, feldolgozása, elkészítése, 
kezelése, csomagolása, szállítása vagy 
tárolása során, ideértve a technológiai 
segédanyagként használt enzimeket is
(„élelmiszeripari enzimek”). E rendelet 
hatályának tehát nem kell kiterjednie az 
olyan enzimekre, amelyeket nem 
technológiai funkció betöltésére adnak az 
élelmiszerekhez, hanem emberi 

(4) E rendeletnek csak azokra az enzimekre 
kell kiterjednie, amelyeket azért adnak az 
élelmiszerekhez, hogy azok technológiai 
funkciót töltsenek be az élelmiszerek 
gyártása, feldolgozása, elkészítése, 
kezelése, csomagolása, szállítása vagy 
tárolása során, ideértve a technológiai 
segédanyagként használt enzimeket is
(„élelmiszeripari enzimek”). E rendelet 
hatályának tehát nem kell kiterjednie az 
olyan enzimekre, amelyeket nem 
technológiai funkció betöltésére adnak az 
élelmiszerekhez, hanem emberi 



PE402.788v01-00 6/12 PR\711719HU.doc

HU

fogyasztásra szántak (mint például a 
táplálkozási célú enzimek). Nem kell 
élelmiszeripari enzimeknek tekinteni a 
mikroorganizmusok által termelt, 
hagyományosan az élelmiszergyártásban 
—mint például sajt és bor — felhasznált 
olyan kultúrákat, amelyek esetleg 
enzimeket termelhetnek, de amelyeket nem 
kimondottan azok előállítására használnak 
fel.

fogyasztásra szánnak, mint például a 
táplálkozási vagy emésztési célú enzimek.
Nem kell élelmiszeripari enzimeknek 
tekinteni a mikroorganizmusok által 
termelt, hagyományosan az 
élelmiszergyártásban —mint például sajt 
és bor — felhasznált olyan kultúrákat, 
amelyek esetleg enzimeket termelhetnek, 
de amelyeket nem kimondottan azok 
előállítására használnak fel.

Or. en

Indokolás

A módosításról a Parlament az első olvasat során állapodott meg (3. módosítás). Kifejezetten 
tisztázni kell, hogy a rendelet hatálya nem terjed ki az emberi fogyasztásra szánt enzimekre, 
például a táplálkozási célú vagy emésztést segítő enzimekre.

Módosítás 2

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
6. preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(6) Az élelmiszer-ipari enzimeket csak 
akkor lehet jóváhagyni és használni, ha 
megfelelnek az ebben a rendeletben 
meghatározott kritériumoknak. Az 
élelmiszeripari enzimeknek a használat 
során biztonságosnak kell lenniük, 
használatukat technológiai szükséglettel 
kell indokolni és használatuk nem 
eredményezheti a fogyasztók 
félrevezetését. A fogyasztó 
félrevezetésének körébe tartoznak többek 
között a felhasznált összetevők jellegét, 
frissességét és minőségét, a termék vagy a 
gyártási folyamat természetes voltát, illetve 
a termék tápértékét érintő kérdések. Az 
élelmiszeripari enzimek jóváhagyása során 
figyelembe kell venni a mérlegelés tárgyát 
képező ügyhöz tartozó egyéb tényezőket is, 
többek között a társadalmi, gazdasági, 
etikai és környezetvédelmi tényezőket, a 

(6) Az élelmiszer-ipari enzimeket csak 
akkor lehet jóváhagyni és használni, ha 
megfelelnek az ebben a rendeletben 
meghatározott kritériumoknak. Az 
élelmiszeripari enzimeknek a használat 
során biztonságosnak kell lenniük, 
használatukat technológiai szükséglettel 
kell indokolni és használatuk nem 
eredményezheti a fogyasztók 
félrevezetését. A fogyasztó 
félrevezetésének körébe tartoznak többek 
között a felhasznált összetevők jellegét, 
frissességét és minőségét, a termék vagy a 
gyártási folyamat természetes voltát, illetve 
a termék tápértékét érintő kérdések. Az 
élelmiszeripari enzimek jóváhagyása során 
figyelembe kell venni a mérlegelés tárgyát 
képező ügyhöz tartozó egyéb tényezőket is, 
többek között a társadalmi, gazdasági, 
etikai és környezetvédelmi tényezőket, a 
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hagyományokat, és az ellenőrizhetőséget. hagyományokat, és az és, amennyiben 
szükséges, az elővigyázatosság elvét.

Or. en

Indokolás

A módosítás a Parlament által az első olvasat során elfogadott módosításon alapul (6. 
módosítás).  A Parlament véleménye szerint az elővigyázatosság elvének központi helyet kell 
elfoglalnia az élelmiszeripari enzimek értékelésében.

Módosítás 3

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
3. cikk - (2) bekezdés - ba) pont (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

ba) „GMO-k felhasználásával előállított”: 
az előállítási folyamatban az utolsó élő 
szervezetet jelentő GMO felhasználásából 
származó, de GMO-kat nem tartalmazó 
vagy nem azokból álló, és nem is GMO-
kból előállított; 

Or. en

Indokolás

A módosítás a Parlament által az első olvasat során elfogadott módosításon alapul (14. 
módosítás). A terminológiai félreértések elkerülése végett az e rendeletben alkalmazott 
megfogalmazásnak meg kell egyeznie a többi erre vonatkozó (1829/2003/EK és 
1830/2003/EK) rendeletben megadott GMO-kra vonatkozó meghatározással.

Módosítás 4

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
3. cikk - 2. bekezdés - bb) pont (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás
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Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a Parlament által az első olvasat során elfogadott módosításon alapul (14. 
módosítás). Quantum satis: A Bizottság javaslatának 12. cikke f) pontjában említett „quantum 
satis” definíciót a többi definícióval együtt bele kell foglalni ebbe a cikkbe.

Módosítás 5

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
6. cikk - a)–c) pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

a) a javasolt használati mértékben a 
rendelkezésre álló tudományos 
bizonyítékok alapján nem jelent biztonsági 
kockázatot a fogyasztó egészségére, és

a) a javasolt használati mértékben a 
rendelkezésre álló tudományos 
bizonyítékok és az elővigyázatosság elve
alapján nem jelent biztonsági kockázatot a 
fogyasztó egészségére, és

b) technológiai szempontból szükséges és 
indokolt, és

b) technológiai szempontból szükséges és 
indokolt, és

c) használata nem vezeti félre a fogyasztót. c) használata nem vezeti félre a fogyasztót.
A fogyasztó félrevezetése magában foglal 
többek között — de nem kizárólag — a 
felhasznált összetevők jellegére, 
frissességére, minőségére, a termék vagy a 
gyártási folyamat természetességére, vagy 
a termék, illetve gyümölcs vagy zöldség 
tápértékére vonatkozó kérdéseket.

Or. en

Indokolás

A módosítás részben a Parlament által az első olvasat során elfogadott módosításon alapul 
(16. módosítás). A Parlament véleménye szerint az elővigyázatosság elvének központi helyet 
kell elfoglalnia az élelmiszeripari enzimek értékelésében, ezért bele kell foglalni ebbe a 
cikkbe. Továbbá, világossá és átláthatóvá kell tenni, hogy mi is értendő a „fogyasztó 
félrevezetése” alatt.
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Módosítás 6

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
7. cikk - (2) bekezdés - a) és d) pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

c) szükség esetén azokat az élelmiszereket, 
amelyekhez az élelmiszer-ipari enzimet 
hozzá lehet adni; 

c) azokat az élelmiszereket, amelyekhez az
élelmiszer-ipari enzimet hozzá lehet adni, 

d) szükség esetén azokat a feltételeket, 
amelyek mellett az élelmiszeripari enzimet 
használni lehet; adott esetben valamely 
élelmiszeripari enzim tekintetében nem 
kell a legnagyobb megengedett 
koncentrációt meghatározni. Ilyenkor az 
élelmiszer-ipari enzimet a quantum satis 
elvvel összhangban kell felhasználni.

d) azokat a feltételeket, amelyek mellett az 
élelmiszeripari enzimet használni lehet; 
adott esetben valamely élelmiszeripari 
enzim tekintetében nem kell a legnagyobb 
megengedett koncentrációt meghatározni. 
Ilyenkor az élelmiszer-ipari enzimet a 
quantum satis elvvel összhangban kell 
felhasználni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az első olvasat során elfogadott egyik módosításon alapul (19. módosítás). A 
Parlament véleménye az, hogy az élelmiszeripari enzimek engedélyezésének szorosabb 
kapcsolatban kellene lennie a használatra és a címkézésre vonatkozó követelményekkel.

Módosítás 7

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
12. cikk - (1) bekezdés - ba) pont (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

ba) adott esetben,a géntechnológiával 
módosított élelmiszerekről és 
takarmányokról szóló 1829/2003/EK 
tanácsi rendelet1 és a géntechnológiával 
módosított szervezetek 
nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, 
és a géntechnológiával módosított 
szervezetekből előállított élelmiszer- és 
takarmánytermékek 
nyomonkövethetőségéről szóló 
1830/2003/EK tanácsi rendelet2 által 
előírt jelzés arra vonatkozóan, hogy az 
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élelmiszeripari enzimtermék 
géntechnológiával módosított szervezetek 
tartalmaz, illetve azokból készült.
1 HL L 268., 2003.18.10., 1. o. A legutóbb az 
1981/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 368., 
2006.12.23., 99. o.) módosított rendelet.
2 HL L 268., 2003.18.10., 24. o.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az első olvasat során elfogadott egyik módosításon alapul (37. módosítás). A 
Tanácsnak a GM címkézésre vonatkozó álláspontja nem kielégítő. A Parlament szeretné, ha 
világosabban jelölnék azt, ha egy élelmiszer-ipari enzim géntechnológiával módosított 
szervezeteket tartalmaz, vagy azokból készült.
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INDOKOLÁS 

A javaslat célja

Jelenleg nem létezik az élelmiszer-ipari enzimek biztonsági értékelésére vonatkozó európai 
szintű szabályozás, sem pedig engedélyezési eljárás, az élelmiszer-ipari adaléknak minősülő 
anyagok kivételével. Mivel az EU szintű szabályozás hiánya ezen a területen tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlathoz, a növekedés akadályozásához és a szigorúbb szabályozással 
rendelkező országokban a hazai termelőkkel szembeni „szerencsétlen diszkriminációhoz” 
vezetett, az iparág már régóta sürgeti egy, az élelmiszer-ipari enzimekre vonatkozó egységes 
engedélyezési eljárási szabályozás létrehozását.

A javasolt rendelet célja az élelmiszer-feldolgozás során alkalmazott enzimekre vonatkozó 
jogharmonizáció az EU-ban az emberi egészség védelme, valamint a tisztességes verseny és 
kereskedelem támogatása érdekében.

Az előadó véleménye a közös álláspontról: 

Üdvözlöm a Tanács szövegének 13. preambulumbekezdését, amely elfogadja a Parlament 
azon javaslatát, miszerint legyen egy olyan rendelkezés, amely megengedi az EFSA számára, 
hogy a „gyorsított” engedélyezési eljárás mellett döntsön azon élelmiszeripari enzimekkel 
kapcsolatban, amelyek már jelenleg is a piacon vannak, csakúgy, mint az olyan enzimek 
esetében, amelyekre vonatkozóan a jól megalapozott nemzeti engedélyezési eljárással 
rendelkező tagállamokban, mint pl. Dániában, Franciaországban vagy az Egyesült 
Királyságban már elvégezték az értékelést.  Üdvözlöm továbbá a Tanács által bevezetett 
egyszerűsített címkézésre vonatkozó rendelkezéseket, amelyek az élelmiszeradalékokra, 
aromaanyagokra és enzimekre vonatkozó rendelet élelmiszer-javító anyagok csomagjának 
egészére érvényes lesz. 
Mindazonáltal a Parlament az első olvasat során elfogadott számos fontos, a Bizottság által 
javasolt rendelettervezet módosítására irányuló javaslatot, amelyeket szeretne megtartani a 
szövegben. Újból kifejezésre juttattam a Parlament azon álláspontját, miszerint az 
„elővigyázatosság elvének” központi helyet kellene elfoglalnia bármilyen kockázatfelmérés 
során, és ezért ebben a javaslatban is hangsúlyozni kell. Az első olvasat során a Parlament 
megerősítette a fogyasztóvédelmi rendelkezéseket is annak érdekében, hogy a termékek 
természetére, minőségére, illetve tartalmára vonatkozóan az élelmiszer-ipari enzimek ne 
legyenek félrevezetőek, és most ez a koncepció újra bekerült a javaslatba. 
Az élelmiszer-ipari enzimek nem géntechnológiával módosított organizmusok, és nem is 
lehetnek azok. Azonban valószínű, hogy a jövőben növekvő mennyiségben jelennek majd 
meg a lehetségesen GMO-kból előállított élelmiszeripari enzimek. Nagyon fontos, hogy 
hangsúlyozzuk ezt a különbséget, a félreértések, illetve a fogyasztók körében történő 
felesleges félelemkeltés elkerülése érdekében az átlátóság biztosítása mellett.  Éppen ezért 
javaslatomba foglaltam néhány ide vonatkozó módosítást az első olvasatból. 

Reményeim szerint ez a javaslat további késlekedés nélkül elfogadásra kerül, így be lehet 
vezetni a harmonizált szabályozást és biztosítani lehet az élelmiszerek magas szintű 
biztonságát. 
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