
PR\711719RO.doc PE402.788v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

2006/0144(COD)

5.3.2008

***II
PROIECT DE RECOMANDARE 
PENTRU A DOUA LECTURĂ
referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării regulamentului 
Parlamentului European și al Consiliului privind enzimele alimentare și de 
modificare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 
1493/1999 al Consiliului, a Directivei 2000/13/CE, a Directivei 2001/112/CE a 
Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 258/97
(16676/2007 – C6-0000/2008 – 2006/0144(COD))

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Raportoare: Avril Doyle



PE402.788v01-00 2/11 PR\711719RO.doc

RO

PR_COD_2am

Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele reluate 
dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o modifice, dar pe 
care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere aldine.
Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin 
simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice în cauză, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică).  Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind poziția comună a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului 
European și al Consiliului privind enzimele alimentare și de modificare a Directivei 
83/417/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, a 
Directivei 2000/13/CE, a Directivei 2001/112/CE a Consiliului și a Regulamentului (CE) 
nr. 258/97
(16676/2007 – C6-0000/2008 – 2006/0144(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere poziția comună a Consiliului (16676/2007 – C6-0000/2008),

– având în vedere poziția sa în primă lectură1 referitoare la propunerea Comisiei prezentată 
Parlamentului European și Consiliului (COM(2006)0425) ,

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

– având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară (A6-0000/2008),

1. aprobă poziția comună astfel cum a fost modificată;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 4

Poziția comună a Consiliului Amendament

(4) Prezentul regulament ar trebui să vizeze 
exclusiv enzimele adăugate produselor 
alimentare pentru a îndeplini o funcție 
tehnologică la fabricarea, prelucrarea, 
prepararea, tratamentul, ambalarea, 
transportul sau depozitarea unor astfel de 
alimente, inclusiv enzimele utilizate sub 
formă de auxiliari tehnologici (denumite în 
continuare „enzime alimentare”). 

(4) Prezentul regulament ar trebui să vizeze 
exclusiv enzimele adăugate produselor 
alimentare pentru a îndeplini o funcție 
tehnologică la fabricarea, prelucrarea, 
prepararea, tratamentul, ambalarea, 
transportul sau depozitarea unor astfel de 
alimente, inclusiv enzimele utilizate sub 
formă de auxiliari tehnologici (denumite în 
continuare „enzime alimentare”). 

                                               
1 Texte adoptate, 10.7.2007, P6_TA(2007)0322.
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Domeniul de aplicare a prezentului 
regulament ar trebui, prin urmare, să nu 
cuprindă enzimele care nu sunt adăugate 
produselor alimentare pentru a îndeplini o 
funcție tehnologică, ci sunt destinate 
consumului uman, cum ar fi enzimele cu 
scop nutrițional. Culturile microbiene 
utilizate în mod tradițional pentru 
producerea unor alimente, cum ar fi brânza 
si vinul, care pot produce enzime, dar nu 
sunt utilizate în mod specific pentru a 
produce enzime, nu ar trebui să fie 
considerate drept enzime alimentare.

Domeniul de aplicare a prezentului 
regulament ar trebui, prin urmare, să nu 
cuprindă enzimele care nu sunt adăugate 
produselor alimentare pentru a îndeplini o 
funcție tehnologică, ci sunt destinate 
consumului uman, cum ar fi enzimele cu 
scop nutrițional sau digestiv. Culturile 
microbiene utilizate în mod tradițional 
pentru producerea unor alimente, cum ar fi 
brânza si vinul, care pot produce enzime, 
dar nu sunt utilizate în mod specific pentru 
a produce enzime, nu ar trebui să fie 
considerate drept enzime alimentare.

Or. en

Justificare

Amendment agreed by Parliament at first reading (amendment 3). It should be made explicitly 
clear that the scope of this Regulation should not cover enzymes intended for human 
consumption such as enzymes for nutritional purposes or enzymes used as digestive aids.

Amendamentul 2

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 6

Poziția comună a Consiliului Amendament

(6) Enzimele alimentare ar trebui să fie 
aprobate si utilizate numai în cazul în care 
îndeplinesc criteriile stabilite în prezentul 
regulament. Utilizarea enzimelor 
alimentare trebuie să prezinte siguranță, 
trebuie să fie necesară din punct de vedere 
tehnologic si să nu inducă în eroare 
consumatorul. Inducerea în eroare a 
consumatorului include aspecte legate de 
natura, prospețimea si calitatea 
ingredientelor utilizate, de caracterul 
natural al unui produs sau al procesului de 
producție sau de calitatea nutrițională a 
produsului, fără a se limita la acestea. 
Aprobarea enzimelor alimentare ar trebui 
să țină seama și de alți factori relevanți 
pentru aspectele avute în vedere, inclusiv 

(6) Enzimele alimentare ar trebui să fie 
aprobate si utilizate numai în cazul în care 
îndeplinesc criteriile stabilite în prezentul 
regulament. Utilizarea enzimelor 
alimentare trebuie să prezinte siguranță, 
trebuie să fie necesară din punct de vedere 
tehnologic si să nu inducă în eroare 
consumatorul. Inducerea în eroare a 
consumatorului include aspecte legate de 
natura, prospețimea si calitatea 
ingredientelor utilizate, de caracterul 
natural al unui produs sau al procesului de 
producție sau de calitatea nutrițională a 
produsului, fără a se limita la acestea. 
Aprobarea enzimelor alimentare ar trebui 
să țină seama și de alți factori relevanți 
pentru aspectele avute în vedere, inclusiv 
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factorii societali, economici, tradiționali, 
etici și de mediu, precum și fezabilitatea 
controalelor.

factorii societali, economici, tradiționali, 
etici și de mediu, fezabilitatea controalelor, 
precum și, dacă este cazul, principiul 
precauției.

Or. en

Justificare

Based on amendment adopted by Parliament at first reading (amendment 6).  Parliament's 
view is that the precautionary principle should be at the centre of the assessment of food 
enzymes.

Amendamentul 3

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(ba) „produse prin intermediul OMG” 
înseamnă derivate prin utilizarea unui 
OMG, ca ultim organism viu în procesul 
de producție, dar care nu conțin și nu 
constau în OMG-uri și nici nu sunt 
produse din acestea; 

Or. en

Justificare

Amendment is based on amendment adopted at first reading (amendment 14). The wording in 
this Regulation should be consistent with the GMO definitions used in the specific 
regulations, 1829/2003/EC and 1830/2003/EC, in order not to confuse terminology.

Amendamentul 4

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 3 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(bb) „quantum satis” înseamnă că nu se 
specifică nici un nivel maxim. Cu toate 
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acestea, enzimele sunt utilizate în 
conformitate cu bunele practici de 
fabricație, într-o cantitate care să nu 
depășească nivelul necesar pentru 
realizarea scopului dorit și cu condiția 
neinducerii în eroare a consumatorului.

Or. en

Justificare

This is based on the amendment moved by Parliament at first reading (amendment 14).
Quantum satis: A definition for ‘quantum satis’, referred to in Article 12 (f) of the 
Commission Proposal, should be included in this article with the other definitions.

Amendamentul 5

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 6 – literele a-c

Poziția comună a Consiliului Amendament

(a) nu ridică, în conformitate cu dovezile 
stiințifice disponibile, nicio problemă de 
siguranță pentru sănătatea consumatorului 
la nivelul propus de utilizare si

(a) nu ridică, în conformitate cu dovezile 
stiințifice disponibile și cu principiul 
precauției, nicio problemă de siguranță 
pentru sănătatea consumatorului la nivelul 
propus de utilizare si

(b) există o necesitate tehnologică 
justificată și

(b) există o necesitate tehnologică 
justificată și

(c) utilizarea sa nu induce în eroare 
consumatorul. (c) utilizarea sa nu induce în eroare 

consumatorul. Printre aspectele la care se 
referă, dar nu în mod exclusiv, inducerea 
în eroare a consumatorului, se numără 
natura, prospețimea și calitatea 
ingredientelor utilizate, caracterul natural 
al unui produs sau al procesului de 
producție, calitatea nutritivă a produsului, 
sau conținutul de fructe și legume.

Or. en
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Justificare

Partly reintroduces amendment adopted by Parliament at the first reading (amendment 16).
Parliament holds the view that the Precautionary Principle should be at the centre of the 
assessment and should therefore be included in an article. Furthermore, what is meant by the 
phrase 'misleading the consumer' should be made clear and transparent.

Amendamentul 6

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 7 – alineatul 2 – literele c și d

Poziția comună a Consiliului Amendament

(c) dacă este necesar, produsele alimentare 
în care poate fi adăugată enzima 
alimentară; 

(c) produsele alimentare în care poate fi 
adăugată enzima alimentară; 

(d) dacă este necesar, condițiile în care 
enzima alimentară poate fi utilizată; acolo 
unde este cazul, nu se fixează niciun nivel 
maxim pentru o enzimă alimentară. În 
acest caz, enzima alimentară se utilizează 
în conformitate cu principiul quantum 
satis.

(d) condițiile în care enzima alimentară 
poate fi utilizată; acolo unde este cazul, nu 
se fixează niciun nivel maxim pentru o 
enzimă alimentară. În acest caz, enzima 
alimentară se utilizează în conformitate cu 
principiul quantum satis.

Or. en

Justificare

This amendment is based on an amendment adopted at first reading (amendment 19). It is 
Parliament's view that the authorisation of a food enzyme should be more specific in relation 
to conditions of use and labelling requirements.

Amendamentul 7

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 12 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(ba) dacă este cazul, o indicație cu privire 
la faptul că enzima alimentară conține 
organisme modificate genetic sau a fost 
produsă din acestea, în conformitate cu 
cerințele Regulamentul (CE) nr. 
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1829/2003 al Consiliului privind 
produsele alimentare și furajele 
modificate genetic1 și în conformitate cu 
cerințele Regulamentul (CE) nr. 
1830/2003 al Consiliului privind 
trasabilitatea și etichetarea organismelor 
modificate genetic și trasabilitatea 
produselor destinate alimentației umane 
sau animale, produse din organisme 
modificate genetic2.
1 JO L 268, 18.10.2003, p. 1. Regulament astfel 
cum a fost modificat ultima dată prin 
Regulamentul (CE) nr. 1981/2006 al Comisiei (JO 
L 368, 23.12.2006, p. 99).
2 JO L 268, 18.10.2003, p. 24.

Or. en

Justificare

This amendment is based on amendment adopted at first reading (amendment 37). Council's 
position on GM labelling is not satisfactory. Parliament would like to see clearer labelling 
where a food enzyme product contains or was produced from genetically modified organisms.
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Objective of Proposal:

There is currently no safety evaluation of food enzymes at European level and no 
authorisation procedure, except for those considered as food additives. Industry has been 
pressing for harmonised legislation with a Community procedure for authorisation of food 
enzymes as the absence of EU legislation in this field has led to unfair commercial practices, 
hindered growth and led to 'reverse discrimination' against domestic food producers in 
countries with more restrictive rules.

The objective of the proposed Regulation is to harmonise legislation controlling the use of 
enzymes in food processing in the EU in order to protect human health, and to promote fair 
trade and competition.

Rapporteur's view on the Common Position:

I welcome recital 13 of the Council's text, which accepts Parliament's suggestion to have a 
provision to allow EFSA to decide on a "fast track" authorisation procedure for food enzymes 
which are currently on the market, as many enzymes have already been evaluated in Member 
States where well-established national authorisation procedures exist, notably in Denmark, 
France or the UK.  I also welcome the simplified labelling provisions introduced by the 
Council which will apply horizontally across the food improvement package of Regulations 
on food additives, flavourings and enzymes.
However, Parliament's first reading adopted several important amendments to the draft 
Regulation proposed by the Commission which the Parliament would like to see maintained 
in the text. I have reinstated Parliament's view that the 'precautionary principle' should be at
the centre of any risk assessment and therefore needs to be emphasised in this proposal. At the 
first reading Parliament also strengthened the provisions for consumer protection to ensure a 
food enzyme should not mislead consumers as to the nature, quality and substance of a 
product and this concept is reintroduced.
Food enzymes are not, and cannot, be genetically modified micro-organisms. However, it is 
likely that an increasing amount of food enzymes could be derived from GMOs in the future.
It is important to stress this distinction in order to avoid misunderstandings or creating 
unnecessary concern while still ensuring transparency for the consumer.  I have therefore 
reintroduced some relevant amendments from the first reading.

I hope that this proposal is adopted without further delay so that harmonised rules can be 
introduced and a high level of food safety can be guaranteed.
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