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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van de 
verordening van het Europees Parlement en de Raad over voedingsenzymen en tot 
wijziging van Richtlijn 83/417/EEG van de Raad, Verordening (EG) nr. 1493/1999 van 
de Raad, Richtlijn 2000/13/EG, Richtlijn 2001/112/EG van de Raad en Verordening 
(EG) nr. 258/97
(16676/2007 – C6-0000/2008 – 2006/0144(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (16676/2007 – C6-0000/2008),

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt1 inzake het voorstel van de 
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2006)0425),

– gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 62 van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid (A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt, als geamendeerd door het 
Parlement;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(4) Deze verordening dient slechts te 
gelden voor enzymen die aan 
levensmiddelen worden toegevoegd om 
een technologische functie te vervullen bij 
de vervaardiging, verwerking, bereiding, 
behandeling, verpakking, het vervoer of de 
opslag daarvan, met inbegrip van als 
technische hulpstoffen gebruikte enzymen 
(hierna "voedingsenzymen" genoemd). 

(4) Deze verordening dient slechts te 
gelden voor enzymen die aan 
levensmiddelen worden toegevoegd om 
een technologische functie te vervullen bij 
de vervaardiging, verwerking, bereiding, 
behandeling, verpakking, het vervoer of de 
opslag daarvan, met inbegrip van als 
technische hulpstoffen gebruikte enzymen 
(hierna "voedingsenzymen" genoemd).

                                               
1 Aangenomen teksten van 10.7.2007, P6_TA(2007)0322.
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Daarom moet deze verordening geen 
betrekking hebben op enzymen die niet aan 
levensmiddelen worden toegevoegd om 
een technologische functie vervullen, maar 
die bestemd zijn voor menselijke 
consumptie, zoals enzymen voor 
voedingsdoeleinden. Microbiële culturen 
die van oudsher bij de vervaardiging van 
levensmiddelen, zoals kaas en wijn, 
worden gebruikt en die incidenteel 
enzymen kunnen produceren, maar die niet 
specifiek worden gebruikt om deze te 
produceren, moeten niet als 
voedingsenzymen worden beschouwd.

Daarom moet deze verordening geen 
betrekking hebben op enzymen die niet aan 
levensmiddelen worden toegevoegd om 
een technologische functie vervullen, maar 
die bestemd zijn voor menselijke 
consumptie, zoals enzymen voor voedings-
of spijsverteringsdoeleinden. Microbiële 
culturen die van oudsher bij de 
vervaardiging van levensmiddelen, zoals 
kaas en wijn, worden gebruikt en die 
incidenteel enzymen kunnen produceren, 
maar die niet specifiek worden gebruikt om 
deze te produceren, moeten niet als 
voedingsenzymen worden beschouwd.

Or. en

Motivering

Dit amendement is in eerste lezing door het Parlement aangenomen (amendement 3). Er moet 
uitdrukkelijk op worden gewezen dat deze verordening niet van toepassing is op enzymen die 
bestemd zijn voor menselijke consumptie, zoals enzymen die worden gebruikt voor voedings-
of spijsverteringsdoeleinden.

Amendement 2

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Overweging 6

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(6) Voedingsenzymen mogen alleen 
worden goedgekeurd en gebruikt indien zij 
aan de criteria van deze verordening 
voldoen. Voedingsenzymen moeten bij 
gebruik veilig zijn, er moet een 
technologische noodzaak tot het gebruik 
ervan bestaan en de consument mag ten 
aanzien van het gebruik ervan niet worden 
misleid. Misleiding van de consument 
heeft onder meer, maar niet uitsluitend, 
betrekking op de aard, de versheid, de 
kwaliteit van de gebruikte ingrediënten, de 
natuurlijke aard van het product of het 
productieproces, of de voedingswaarde van 
het product. Bij het goedkeuren van 
voedingsenzymen moeten ook andere ter 
zake doende factoren in aanmerking 
worden genomen, zoals maatschappelijke, 

Voedingsenzymen mogen alleen worden 
goedgekeurd en gebruikt indien zij aan de 
criteria van deze verordening voldoen. 
Voedingsenzymen moeten bij gebruik 
veilig zijn, er moet een technologische 
noodzaak tot het gebruik ervan bestaan en 
de consument mag ten aanzien van het 
gebruik ervan niet worden misleid.
Misleiding van de consument heeft onder 
meer, maar niet uitsluitend, betrekking op 
de aard, de versheid, de kwaliteit van de 
gebruikte ingrediënten, de natuurlijke aard 
van het product of het productieproces, of 
de voedingswaarde van het product. Bij het 
goedkeuren van voedingsenzymen moeten 
ook andere ter zake doende factoren in 
aanmerking worden genomen, zoals 
maatschappelijke, economische, 
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economische, traditiefactoren, ethische 
factoren en milieufactoren alsmede de 
uitvoerbaarheid van controles.

traditiefactoren, ethische factoren en 
milieufactoren, de uitvoerbaarheid van 
controles en indien nodig het 
voorzorgsbeginsel.

Or. en

Motivering

Gebaseerd op het in eerste lezing door het Parlement aangenomen amendement 6.  Het 
Parlement is van mening dat het voorzorgsbeginsel centraal moet staan bij de 
risicobeoordeling van voedingsenzymen.

Amendement 3

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – lid 2 – letter b) bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

b bis) "door GGO’S geproduceerd": 
afgeleid door gebruik te maken van een 
GGO als laatste levende organisme in het 
productieproces, maar niet geproduceerd 
met GGO'S, geen GGO'S bevattend en 
niet uit GGO'S bestaand.

Or. en

Motivering

Dit amendement is gebaseerd op een in eerste lezing aangenomen amendement (amendement 
14). De tekst in deze verordening moet in overeenstemming zijn met de definities van GGO's 
die worden gehanteerd in de Verordeningen (EG) 1829/2003 en 1830/2003, om 
terminologische verwarring te voorkomen. 

Amendement 4

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – lid 2 – letter b) ter (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

b ter) "quantum satis": wanneer voor een 
levensmiddelenadditief geen 
maximumhoeveelheid is vastgesteld.
Additieven dienen echter te worden 
gebruikt volgens goede 
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productiemethoden, in hoeveelheden die 
niet groter zijn dan voor het beoogde doel 
nodig is en op voorwaarde dat de 
consument niet wordt misleid.

Or. en

Motivering

Dit amendement is gebaseerd op een in eerste lezing door het Parlement ingediend 
amendement (amendement 14). Quantum satis: in dit artikel moet samen met de andere 
definities een definitie worden opgenomen van "quantum satis" zoals bedoeld in artikel 12, 
letter f) van het voorstel van de Commissie.

Amendement 5

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – letters a) tot en met c)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

a) het levert volgens de beschikbare 
wetenschappelijke gegevens bij de 
voorgestelde hoeveelheden geen gevaar 
voor de gezondheid van de consument op 
en

a) het levert volgens de beschikbare 
wetenschappelijke gegevens en het 
voorzorgsbeginsel bij de voorgestelde 
hoeveelheden geen gevaar op voor de 
gezondheid van de consument en

b) het voorziet technologisch gezien in een 
aanvaardbare behoefte en

b) het voorziet technologisch gezien in een 
aanvaardbare behoefte en

c) de consument wordt er niet mee misleid. c) de consument wordt er niet mee misleid.
Misleiding van de consument omvat, 
maar blijft niet beperkt tot, onderwerpen 
die verband houden met het karakter, de 
versheid en kwaliteit van de gebruikte 
ingrediënten, het natuurlijke karakter van 
een product of van het productieproces, de 
voedingskwaliteit van het product of het 
gehalte aan groenten en fruit;

Or. en

Motivering

Dit amendement herneemt deels een in eerste lezing door het Parlement aangenomen 
amendement (amendement 16). Het Parlement is van mening dat het voorzorgsbeginsel 
centraal moet staan bij de risicobeoordeling en bijgevolg moet worden opgenomen in een 
artikel. Bovendien moet duidelijk worden toegelicht wat bedoeld wordt met de uitdrukking 
"misleiding van de consument".
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Amendement 6

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – lid 2 – letters c) en d)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

c) zo nodig, de levensmiddelen waaraan 
het voedingsenzym mag worden 
toegevoegd; 

c) de levensmiddelen waaraan het 
voedingsenzym mag worden toegevoegd; 

d) zo nodig, de voorwaarden waaronder het 
voedingsenzym mag worden gebruikt; in 
voorkomend geval wordt voor een 
voedingsenzym geen 
maximumhoeveelheid vastgesteld. In dat 
geval wordt het voedingsenzym gebruikt 
overeenkomstig het "quantum-satis"-
beginsel;

d) de voorwaarden waaronder het 
voedingsenzym mag worden gebruikt; in 
voorkomend geval wordt voor een 
voedingsenzym geen 
maximumhoeveelheid vastgesteld. In dat 
geval wordt het voedingsenzym gebruikt 
overeenkomstig het "quantum-satis"-
beginsel;

Or. en

Motivering

Dit amendement is gebaseerd op een in eerste lezing aangenomen amendement (amendement 
19). Het Parlement is van mening dat bij de toelating van een voedingsenzym meer in detail 
moet worden ingegaan op de gebruiksvoorwaarden en etiketteringsvoorschriften.

Amendement 7

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 12 – lid 1 – letter b) bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

b bis) eventueel een vermelding dat het 
voedingsenzym genetisch gemodificeerde 
organismen bevat of met genetisch 
gemodificeerde organismen geproduceerd 
is, zoals vereist krachtens Verordening 
(EG) nr. 1829/2003 van de Raad inzake 
genetisch gemodificeerde levensmiddelen 
en diervoeders1, en overeenkomstig de 
bepalingen van Verordening (EG) 
nr. 1830/2003 van de Raad inzake 
genetisch gemodificeerde organismen en 
de traceerbaarheid van met genetisch 
gemodificeerde organismen 
geproduceerde levensmiddelen en 
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diervoeders2.
_____________________
1 PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1. Verordening 
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) 
nr. 1981/2006 van de Commissie (PB L 368 van 
23.12.2006, blz. 99).
2 PB L 268 van 18.10.2003, blz. 24.

Or. en

Motivering

Dit amendement is gebaseerd op een in eerste lezing aangenomen amendement (amendement 
37). Het standpunt van de Raad inzake de etikettering van GGO's is niet bevredigend. Het 
Parlement zou graag hebben dat de etikettering duidelijker wordt gemaakt indien een 
voedingsenzym genetisch gemodificeerde organismen bevat of met genetisch gemodificeerde 
organismen geproduceerd is.
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TOELICHTING 

Doelstelling van het voorstel:

Er bestaat momenteel geen veiligheidsbeoordeling van voedingsenzymen op Europees niveau 
en ook geen toelatingsprocedure, behalve voor die enzymen die als levensmiddelenadditieven 
worden beschouwd. De industrie vraagt met aandrang om een geharmoniseerde wetgeving 
met een communautaire procedure voor de toelating van voedingsenzymen, aangezien het 
ontbreken van EU-wetgeving op dit vlak tot oneerlijke handelspraktijken heeft geleid, een 
belemmering vormt voor de groei en aanleiding heeft gegeven tot 'omgekeerde discriminatie' 
ten opzichte van voedingsproducenten in landen waar restrictievere regels gelden.

De voorgestelde verordening heeft als doel de wetgeving voor de controle van het gebruik van 
enzymen bij voedselverwerking in de EU te harmoniseren, teneinde de menselijke gezondheid 
te beschermen en eerlijke handel en mededinging te bevorderen.

De mening van de rapporteur over het gemeenschappelijk standpunt:

Ik ben verheugd over overweging 13 van de tekst van de Raad, waarin wordt ingestemd met 
het voorstel van het Parlement om een bepaling in te lassen die de EFSA in staat stelt een 
versnelde toelatingsprocedure te volgen voor voedingsenzymen die op dit ogenblik op de 
markt zijn, aangezien heel wat enzymen reeds beoordeeld zijn in lidstaten waar goed 
ingeburgerde nationale toelatingsprocedures bestaan, zoals met name in Denemarken, 
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.  Ik ben eveneens ingenomen met de vereenvoudigde 
etiketteringsvoorschriften die de Raad heeft voorgesteld en die horizontaal van toepassing 
zullen zijn binnen het pakket aan verordeningen inzake voedingsadditieven, -aroma's en -
enzymen (het zogenaamde pakket 'voedselverbeteraars'). 
In eerste lezing heeft het Parlement echter verscheidene belangrijke amendementen op de 
door de Commissie voorgestelde ontwerpverordening goedgekeurd die het graag behouden 
zou zien in de tekst. Ik herbevestig de mening van het Parlement dat het voorzorgsbeginsel 
centraal moet staan bij elke risicobeoordeling en daarom meer nadruk moet krijgen in dit 
voorstel. In eerste lezing versterkte het Parlement eveneens de bepalingen ter bescherming 
van de consument die moeten verhinderen dat een voedingsenzym consumenten een 
misleidend beeld geeft van de aard, kwaliteit en samenstelling van een product. Dit standpunt 
neemt het Parlement hier opnieuw in.
Voedingsenzymen zijn geen genetisch gemodificeerde micro-organismen en kunnen dat ook 
niet zijn. Het is echter waarschijnlijk dat een toenemend aantal voedingsenzymen in de 
toekomst afgeleid wordt van genetisch gemodificeerde organismen. Het is belangrijk dit 
onderscheid te benadrukken om misverstanden en onnodige ongerustheid te vermijden en 
transparantie te garanderen naar de consument toe. Daarom heb ik enkele op dit vlak relevante 
amendementen uit de eerste lezing geherintroduceerd. 

Ik hoop dat dit voorstel zonder verder uitstel wordt goedgekeurd zodat een geharmoniseerde 
regelgeving kan worden ingevoerd en een hoog niveau van voedselveiligheid kan worden 
gegarandeerd.
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