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PR_COD_2am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto pasáží sa označujú takto: [...].Štandardná 
kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku 
ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu 
(napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii).
Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými 
oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady o potravinárskych enzýmoch a o zmene a doplnení smernice Rady 83/417/EHS, 
nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999, smernice 2000/13/ES, smernice Rady 2001/112/ES a 
nariadenia (ES) č. 258/97
(16676/2007 – C6-0000/2008 – 2006/0144(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (16676/2007 – C6-0000/2008),

– so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní1 k návrhu Komisie pre Európsky parlament a 
Radu (KOM(2006)0425),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Toto nariadenie by sa malo vzťahovať 
iba na enzýmy, ktoré sa pridávajú do 
potravín, aby plnili technologickú funkciu 
pri výrobe, spracovaní, príprave, úprave, 
balení, preprave alebo skladovaní takýchto 
potravín, vrátane enzýmov používaných 
ako technologické pomocné látky (ďalej 
len „potravinárske enzýmy“). Rozsah 
pôsobnosti tohto nariadenia by sa preto 
nemal rozšíriť na enzýmy, ktoré sa 
nepridávajú do potravín, aby plnili 

(4) Toto nariadenie by sa malo vzťahovať 
iba na enzýmy, ktoré sa pridávajú do 
potravín, aby plnili technologickú funkciu 
pri výrobe, spracovaní, príprave, úprave, 
balení, preprave alebo skladovaní takýchto 
potravín, vrátane enzýmov používaných 
ako technologické pomocné látky (ďalej 
len „potravinárske enzýmy“). Rozsah 
pôsobnosti tohto nariadenia by sa preto 
nemal rozšíriť na enzýmy, ktoré sa 
nepridávajú do potravín, aby plnili 

                                               
1 Prijaté texty 10.7.2007, P6_TA(2007)0322.
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technologickú funkciu, ale ktoré sú určené 
na ľudskú spotrebu, ako napr. enzýmy na 
výživové účely. Mikrobiálne kultúry, 
tradične využívané pri výrobe potravín, 
akými sú syr a víno, a ktoré môžu náhodne 
produkovať enzýmy, ale nepoužívajú sa 
osobitne na ich výrobu, by sa nemali 
považovať za potravinárske enzýmy.

technologickú funkciu, ale ktoré sú určené 
na ľudskú spotrebu, ako napr. enzýmy na 
výživové účely alebo na podporu trávenia. 
Mikrobiálne kultúry, tradične využívané 
pri výrobe potravín, akými sú syr a víno, a 
ktoré môžu náhodne produkovať enzýmy, 
ale nepoužívajú sa osobitne na ich výrobu, 
by sa nemali považovať za potravinárske 
enzýmy.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh prijatý Parlamentom v prvom čítaní (pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh 3). Malo by sa jednoznačne objasniť, že do rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia by nemali patriť enzýmy určené na ľudskú spotrebu, napríklad enzýmy na výživové 
účely alebo enzýmy na podporu trávenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Potravinárske enzýmy by sa mali 
schváliť a používať iba vtedy, ak spĺňajú 
kritériá ustanovené v tomto nariadení. 
Potravinárske enzýmy musia byť pri 
používaní bezpečné, musí existovať 
technologická potreba na ich použitie a ich 
použitie nesmie spotrebiteľa zavádzať. 
Zavádzanie spotrebiteľa okrem iného 
zahŕňa otázky týkajúce sa povahy, 
čerstvosti, kvality používaných zložiek, 
prirodzenosť výrobku alebo výrobného
procesu alebo výživovej kvality výrobku. 
Pri schvaľovaní potravinárskych enzýmov 
by mali tiež zohľadňovať iné faktory 
relevantné pre zvažovanú otázku vrátane 
spoločenských, hospodárskych, tradičných, 
etických a environmentálnych faktorov a 
realizovateľnosti kontrol.

(6) Potravinárske enzýmy by sa mali 
schváliť a používať iba vtedy, ak spĺňajú 
kritériá ustanovené v tomto nariadení. 
Potravinárske enzýmy musia byť pri 
používaní bezpečné, musí existovať 
technologická potreba na ich použitie a ich 
použitie nesmie spotrebiteľa zavádzať. 
Zavádzanie spotrebiteľa okrem iného 
zahŕňa otázky týkajúce sa povahy, 
čerstvosti, kvality používaných zložiek, 
prirodzenosť výrobku alebo výrobného 
procesu alebo výživovej kvality výrobku. 
Pri schvaľovaní potravinárskych enzýmov 
by mali tiež zohľadňovať iné faktory 
relevantné pre zvažovanú otázku vrátane 
spoločenských, hospodárskych, tradičných, 
etických a environmentálnych faktorov a 
realizovateľnosti kontrol a v prípade 
potreby zásady obozretnosti.
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Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh (PDN) sa zakladá na PDN prijatom Parlamentom v prvom 
čítaní (PDN 6).  Parlament zastáva názor, že zásada obozretnosti by mala byť ústredným 
aspektom hodnotenia potravinárskych enzýmov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 3 – odsek 2 – písmeno ba) (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ba) „vyrobený prostredníctvom GMO“ je 
výrobok získaný využitím GMO ako 
posledného živého organizmu vo 
výrobnom procese, ktorý však z GMO nie 
je vyrobený, neobsahuje ho, ani z neho 
nepozostáva.

Or. en

Odôvodnenie

PDN sa zakladá na PDN prijatom v prvom čítaní (PDN 14). Aby sa predišlo nezrovnalostiam 
v terminológii, znenie tohto nariadenia by sa malo zhodovať s vymedzeniami pojmu GMO 
v osobitných nariadeniach 1829/2003/ES a 1830/2003/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 3 – odsek 2 – písmeno bb) (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

bb) „quantum satis“ znamená, že sa 
neurčuje maximálna úroveň. Enzýmy sa 
však používajú v súlade so správnou 
výrobnou praxou, pričom ich hladina nie 
je vyššia, než je množstvo potrebné na 
dosiahnutie zamýšľaného cieľa, a za 
predpokladu, že spotrebiteľ nie je 
zavádzaný.
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Or. en

Odôvodnenie

Vychádza sa z PDN predloženého Parlamentom v prvom čítaní (PDN 14). Quantum satis: 
Vymedzenie pojmu quantum satis, uvedené v článku 12 písm. f) návrhu Komisie by sa malo 
zaradiť do tohto článku spolu s ďalšími vymedzeniami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 6 – písmená a) až c)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) na základe dostupných vedeckých 
dôkazov nevyvoláva obavy o zdravie 
spotrebiteľa pri navrhovanej úrovni 
používania a

a) na základe dostupných vedeckých 
dôkazov a zásady obozretnosti nevyvoláva 
obavy o zdravie spotrebiteľa pri 
navrhovanej úrovni používania a

b) existuje odôvodnená technologická 
potreba a

b) existuje odôvodnená technologická 
potreba a

c) jeho používanie nie je pre spotrebiteľa 
zavádzajúce.

c) jeho používanie nie je pre spotrebiteľa 
zavádzajúce. Zavádzanie spotrebiteľa 
zahŕňa, no nie je obmedzené na otázky 
súvisiace s povahou, čerstvosťou 
a kvalitou používaných prísad, 
prirodzenosťou výrobku alebo výrobného 
procesu, výživovou hodnotou výrobku 
alebo obsahom ovocia či zeleniny.

Or. en

Odôvodnenie

Opätovné zaradenie časti PDN prijatého Parlamentom v prvom čítaní (PDN 16). Parlament 
zastáva názor, že zásada predbežnej opatrnosti by mala byť ústredným aspektom hodnotenia, 
a preto by mala byť súčasťou článku. Okrem toho by sa mal objasniť a sprehľadniť význam 
spojenia „zavádzanie spotrebiteľa“.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 7 – odsek 2 – písmená c) a d)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) v prípade potreby i potraviny, do 
ktorých sa môže potravinársky enzým 
pridávať;

c) potraviny, do ktorých sa môže 
potravinársky enzým pridávať;

d) v prípade potreby i podmienky, za 
ktorých sa môže potravinársky enzým 
používať; ak je to vhodné, nestanoví sa 
maximálne množstvo potravinárskeho 
enzýmu. V takomto prípade sa 
potravinársky enzým používa v súlade so 
zásadou quantum satis,

d) podmienky, za ktorých sa môže 
potravinársky enzým používať; ak je to 
vhodné, nestanoví sa maximálne množstvo 
potravinárskeho enzýmu. V takomto 
prípade sa potravinársky enzým používa v 
súlade so zásadou quantum satis,

Or. en

Odôvodnenie

PDN sa zakladá na PDN prijatom v prvom čítaní (PDN 19). Parlament zastáva názor, že 
povoľovanie potravinárskych enzýmov by malo byť špecifickejšie, pokiaľ ide o podmienky 
používania a označovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 12 – odsek 1 – písmeno ba) (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ba) v uplatniteľných prípadoch 
informácia o tom, že potravinársky enzým 
obsahuje geneticky modifikované 
organizmy alebo z nich bol vyrobený, ako 
je to povinne stanovené v nariadení Rady 
(ES) č. 1829/2003 o geneticky 
modifikovaných potravinách a krmivách¹ 
a v súlade s požiadavkami nariadenia 
Rady (ES) č. 1830/2003 o sledovateľnosti 
a označovaní geneticky modifikovaných 
organizmov a sledovateľnosti potravín a 
krmív vyrobených z geneticky 
modifikovaných organizmov².
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¹ Ú. v. ES L 268, 18.10.2003, s. 1. Nariadenie 
naposledy zmenené a doplnené nariadením 
Komisie (ES) č. 1981/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 
23.12.2006, s. 99).

² Ú. v. ES L 268, 18.10.2003, s. 24.

Or. en

Odôvodnenie

PDN sa zakladá na PDN prijatom v prvom čítaní (PDN 37). Pozícia Rady k označovaniu GM 
nie je uspokojivá. Parlament by v prípade potravinárskych enzýmov obsahujúcich geneticky 
modifikované organizmy alebo vyrobených z GMO privítal jasnejšie označovanie.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cieľ návrhu:

V súčasnosti neexistuje na európskej úrovni žiadne hodnotenie bezpečnosti potravinárskych 
enzýmov a žiadny povoľovací postup s výnimkou enzýmov považovaných za potravinárske 
prídavné látky. Priemyselné odvetvie sa usiluje dosiahnuť harmonizáciu právnych predpisov 
s postupom Spoločenstva pre povoľovanie potravinárskych enzýmov, pretože chýbajúce 
právne predpisy EÚ pre túto oblasť majú za následok nečestné obchodné praktiky, 
obmedzovanie rastu a pozitívnu diskrimináciu domácich výrobcov potravín v krajinách 
s prísnejšími pravidlami.

Cieľom navrhovaného nariadenia je zharmonizovať právne predpisy na kontrolu používania 
enzýmov pri výrobe potravín v EÚ v záujme ochrany zdravia ľudí a podporovať spravodlivý 
obchod a hospodársku súťaž.

Názor spravodajkyne na spoločnú pozíciu:

Vítam odôvodnenie 13 v texte Rady, ktoré schvaľuje návrh Parlamentu na ustanovenie 
umožňujúce agentúre EFSA rozhodovať o zrýchlenom povoľovacom postupe pre 
potravinárske enzýmy, ktoré sú v súčasnosti na trhu, pretože množstvo enzýmov už bolo 
vyhodnotených v členských krajinách s dobre rozvinutými povoľovacími postupmi, konkrétne 
v Dánsku, vo Francúzsku a v Spojenom kráľovstve.  Takisto vítam zjednodušené ustanovenia 
o označovaní, ktoré zaviedla Rada a ktoré sa budú uplatňovať horizontálne v celom balíku 
o látkach upravujúcich vlastnosti potravín, obsahujúcom nariadenia o potravinárskych 
prídavných látkach, príchutiach a enzýmoch.
V prvom čítaní však Parlament prijal niekoľko dôležitých pozmeňujúcich a doplňujúcich 
návrhov k návrhu nariadenia Komisie a záleží mu na tom, aby zostali v texte zachované. 
Znovu som uviedla názor Parlamentu, že zásada obozretnosti by mala byť ústredným 
aspektom hodnotenia potravinárskych enzýmov, a preto ju v tomto návrhu treba zdôrazniť. 
Parlament tiež v prvom čítaní posilnil ustanovenia na ochranu spotrebiteľa s cieľom 
zabezpečiť, aby potravinárske enzýmy nezavádzali spotrebiteľov, pokiaľ ide o povahu, 
kvalitu a podstatu výrobku. Táto koncepcia bola tiež opätovne zaradená.
Potravinárske enzýmy nie sú a nemôžu byť geneticky modifikované mikroorganizmy. Je však 
pravdepodobné, že čoraz väčšie množstvo potravinárskych enzýmov by sa v budúcnosti 
mohlo z GMO získavať. Je dôležité zdôrazniť tento rozdiel, aby sa tak predišlo 
nedorozumeniam alebo vytváraniu zbytočných obáv a zároveň sa zabezpečila transparentnosť 
v prospech spotrebiteľa.  Preto som opätovne zaradila niektoré podstatné pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy z prvého čítania.

Dúfam, že tento návrh sa prijme bez zbytočných odkladov, aby sa mohli zaviesť 
harmonizované pravidlá a zaručiť vysoká miera bezpečnosti potravín.
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