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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem stališču Sveta glede sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
živilskih encimih in spremembi Direktive Sveta 83/417/EGS, Uredbe Sveta (ES) 
št. 1493/1999, Direktive 2000/13/ES, Direktive Sveta 2001/112/ES in Uredbe (ES) št. 
258/97
(16676/2007 – C6-0000/2008 – 2006/0144(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (16676/2007 – C6-0000/2008),

– ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave1 o predlogu Komisije Parlamentu in 
Svetu (KOM(2006)0425),

– ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES,

– ob upoštevanju člena 62 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane (A6-0000/2008),

1. odobri skupno stališče, kakor je bilo spremenjeno;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(4) Ta uredba mora vključevati le encime, 
ki so dodani živilom za opravljanje 
tehnološke funkcije v proizvodnji, 
predelavi, pripravi, obdelavi, pakiranju, 
prevozu ali skladiščenju takšnih živil, 
vključno z encimi, ki se uporabljajo kot 
pomožna tehnološka sredstva („živilski 
encimi“). Področje uporabe te uredbe se 
zato ne bi smelo razširiti na encime, ki se 
ne dodajajo živilom zaradi tehnoloških 
funkcij, temveč so namenjeni za prehrano 

(4) Ta uredba mora vključevati le encime, 
ki so dodani živilom za opravljanje 
tehnološke funkcije v proizvodnji, 
predelavi, pripravi, obdelavi, pakiranju, 
prevozu ali skladiščenju takšnih živil, 
vključno z encimi, ki se uporabljajo kot 
pomožna tehnološka sredstva („živilski 
encimi“). Področje uporabe te uredbe se 
zato ne sme razširiti na encime, ki niso 
dodani živilom za opravljanje tehnološke 
funkcije, temveč so namenjeni za prehrano 

                                               
1 Sprejeta besedila, 10.7.2007, P6_TA(2007)0322.
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ljudi, kot so encimi za prehranske namene. 
Mikrobiološke kulture, ki se tradicionalno 
uporabljajo v proizvodnji živil, na primer 
sira in vina, in lahko proizvajajo tudi 
encime, vendar se ne uporabljajo izrecno 
za njihovo proizvodnjo, naj ne bi bile 
obravnavane kot živilski encimi.

ljudi, kot so encimi za prehranske namene 
ali za namene prebave. Mikrobiološke 
kulture, ki se tradicionalno uporabljajo v 
proizvodnji živil, na primer sira in vina, in 
lahko proizvajajo tudi encime, vendar se ne 
uporabljajo izrecno za njihovo 
proizvodnjo, naj ne bi bile obravnavane kot 
živilski encimi.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe, o katerem se je Parlament dogovoril v prvi obravnavi (predlog 
spremembe 3). Izrecno bi bilo treba pojasniti, da področje uporabe te uredbe ne bi smelo 
vključevati encimov, namenjenih za prehrano ljudi, kot so encimi za prehranske namene ali 
encimi za pospešitev prebave.

Predlog spremembe 2

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(6) Živilski encimi se lahko odobrijo in 
uporabljajo, le če izpolnjujejo merila iz te 
uredbe. Uporaba živilskih encimov mora 
biti varna, obstajati mora tehnološka 
potreba po njihovi uporabi in njihova 
uporaba ne sme zavajati potrošnika. 
Zavajanje potrošnika vključuje, vendar ni 
omejeno na vprašanja, povezana z naravo, 
svežostjo, kakovostjo uporabljenih 
sestavin, naravnostjo izdelka ali 
proizvodnega postopka ali hranilno 
vrednostjo izdelka. Pri odobritvi živilskih 
encimov bi se morali upoštevati tudi drugi 
dejavniki v zvezi z obravnavanim 
primerom, med drugim družbeni, 
gospodarski, etični,okoljski dejavniki in 
dejavniki, povezani s tradicijami, ter 
možnost izvajanja nadzora.

(6) Živilski encimi se lahko odobrijo in 
uporabljajo, le če izpolnjujejo merila iz te 
uredbe. Uporaba živilskih encimov mora 
biti varna, obstajati mora tehnološka 
potreba po njihovi uporabi in njihova 
uporaba ne sme zavajati potrošnika. 
Zavajanje potrošnika vključuje, vendar ni 
omejeno na vprašanja, povezana z naravo, 
svežostjo, kakovostjo uporabljenih 
sestavin, naravnostjo izdelka ali 
proizvodnega postopka ali hranilno 
vrednostjo izdelka. Pri odobritvi živilskih 
encimov bi se morali upoštevati tudi drugi 
dejavniki v zvezi z obravnavanim 
primerom, med drugim družbeni, 
gospodarski, etični,okoljski dejavniki in 
dejavniki, povezani s tradicijami, možnost 
izvajanja nadzora ter po potrebi 
previdnostno načelo.
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Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na predlogu spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi 
obravnavi (predlog spremembe 6). Po mnenju Parlamenta bi previdnostno načelo moralo biti 
središče ocene živilskih encimov.

Predlog spremembe 3

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 3 – odstavek 2 – točka (b a) (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

"proizveden z GSO" pomeni pridobljen z 
uporabo gensko spremenjenega 
organizma kot zadnjega živega organizma 
v proizvodnem procesu, vendar ne vsebuje 
in ne sestoji iz gensko spremenjenih 
organizmov, niti ni iz njih proizveden; 

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na predlogu spremembe, sprejetim v prvi obravnavi (predlog 
spremembe 14). Da ne bi prišlo do nedosledne uporabe izrazja, mora biti besedilo te uredbe 
skladno z opredelitvami GSO, ki se uporabljajo v specifičnih uredbah 1829/2003/ES in 
1830/2003/ES.

Predlog spremembe 4

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 3 – odstavek 2 – točka (b b) (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(bb) „quantum satis” pomeni, da mejna 
vrednost ni določena. Ne glede na to se 
encimi v skladu z dobro proizvodno 
prakso uporabljajo v količini, ki ni višja 
od tiste, ki je potrebna za doseganje 
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predvidenega namena, in pod pogojem, da 
se ne zavaja potrošnika.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na predlogu spremembe, ki ga je Parlament predlagal v prvi 
obravnavi (predlog spremembe 14). Quantum satis: Opredelitev izraza „quantum satis“ iz 
člena 12(f) predloga Komisije je treba vključiti v ta člen skupaj z ostalimi opredelitvami.

Predlog spremembe 5

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 6 – točke (a) do (c)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(a) na podlagi razpoložljivih znanstvenih 
dokazov v predlagani količini ne ogroža 
zdravja potrošnika in

(a) na podlagi razpoložljivih znanstvenih 
dokazov in previdnostnega načela
uporaba v predlaganih količinah ne 
predstavlja tveganja za zdravje potrošnika,

(b) obstaja razumna tehnološka potreba in (b) obstaja razumna tehnološka potreba in

(c) njegova uporaba ne zavaja potrošnika. (c) njegova uporaba ne zavaja potrošnika.
Zavajanje potrošnika vključuje, vendar se 
ne omejuje na vidike, povezane z naravo, 
svežostjo in kakovostjo uporabljenih 
sestavin, naravnostjo proizvoda ali 
proizvodnega procesa, hranilno 
vrednostjo proizvoda ali vsebnostjo sadja 
in zelenjave;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe delno ponovno ponavlja predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v 
prvi obravnavi (predlog spremembe 16). Po mnenju Parlamenta bi previdnostno načelo 
moralo biti središče ocene in bi ga zato bilo treba vključiti v člen. Poleg tega bi bilo treba na 
pregleden način pojasniti pomen besedne zveze "zavajanje potrošnika".



PR\711719SL.doc 9/11 PE402.788v01-00

SL

Predlog spremembe 6

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 7 – odstavek 2 – točki (c) in (d)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(c) po potrebi živila, katerim se živilski 
encim lahko doda; 

(c) živila, katerim se živilski encim lahko 
doda; 

(d) po potrebi pogoje, v skladu s katerimi 
se živilski encim lahko uporablja; če je 
primerno, se najvišja raven za živilski 
encim ne določi. V tem primeru se živilski 
encim uporabi v skladu z načelom quantum 
satis.

(d) pogoje, v skladu s katerimi se živilski 
encim lahko uporablja; če je primerno, se 
najvišja raven za živilski encim ne določi. 
V tem primeru se živilski encim uporabi v 
skladu z načelom quantum satis.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na predlogu spremembe, sprejetim v prvi obravnavi (predlog 
spremembe 19). Po mnenju Parlamenta je treba pri odobritvi živilskega encima določiti 
pogoje uporabe in zahteve glede označevanja.

Predlog spremembe 7

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 12 – odstavek 1 – točka (b a) (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(ba) po potrebi navedba, da proizvod 
živilskega encima vsebuje gensko 
spremenjene organizme ali je iz njih 
proizveden, kakor to predvidevata Uredba 
Sveta (ES) št. 1829/2003 o gensko 
spremenjenih živilih in krmi1 in Uredba 
Sveta (ES) št. 1830/2003 o sledljivosti in 
označevanju gensko spremenjenih 
organizmov ter sledljivosti živil in krme, 
proizvedenih iz gensko spremenjenih 
organizmov2.
1 UL L 268, 18.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je 
bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije 
(ES) št. 1981/2006 (UL L 368, 23.12.2006, str. 99).
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2 UL L 268, 18.10.2003, str. 24.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na predlogu spremembe, sprejetim v prvi obravnavi (predlog 
spremembe 37). Stališče Sveta o označevanju GSO ni ustrezno. Parlament se zavzema za 
jasnejše označevanje proizvodov živilskih encimov, ki vsebujejo gensko spremenjene 
organizme ali so iz njih proizvedeni.
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OBRAZLOŽITEV

Cilj predloga

Na evropski ravni trenutno ni niti ocene varnosti živilskih encimov niti postopka odobritve, 
razen za tiste, ki se obravnavajo kot aditivi za živila. Industrijska panoga se močno zavzema 
za usklajeno zakonodajo, ki bi vključevala postopek odobritve živilskih encimov v Skupnosti, 
saj pomanjkanje zakonodaje EU na tem področju vodi v nepošteno trgovinsko prakso, ovira 
rast in v državah s strožjimi pravili vodi v "nasprotno diskriminacijo" domačih proizvajalcev 
živil.

Cilj predlagane uredbe je uskladiti zakonodajo o uporabi encimov pri pridelavi hrane v EU in 
s tem varovati zdravje ljudi ter spodbujati trgovino in konkurenčnost.

Mnenje poročevalke o skupnem stališču 

Poročevalka pozdravlja uvodno izjavo 13 besedila Sveta, ki podpira predlog Parlamenta, da se 
vključi določba, ki bi Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA) omogočila "hitri postopek 
odobritve" živilskih encimov, ki so trenutno na trgu, saj so države z že uveljavljenimi 
postopki odobritve, kot so Danska, Francija ali Združeno kraljestvo, veliko encimov že 
ocenile.  Pozdravlja tudi določbe Sveta o poenostavljenem označevanju, ki se bodo 
uporabljale vodoravno po svežnju uredb za izboljšanje živil, ki velja za aditive za živila, 
živilske encime in arome za živila. 
Kljub vsemu si Parlament želi, da se v besedilu ohrani vrsta pomembnih predlogov sprememb 
osnutka uredbe, ki jo predlaga Komisija, sprejetih v prvi obravnavi. Poročevalka ponavlja 
mnenje Parlamenta, da bi moralo biti previdnostno načelo središče vsake ocene tveganja in ga 
je zato treba v predlogu poudariti. Parlament je v prvi obravnavi poudaril tudi določbe o 
zaščiti potrošnikov, da se potrošnikov ne zavaja glede narave, kakovosti in sestave 
proizvodov. Ta vidik se ponovno uvaja. 
Živilski encimi niso in ne morejo biti gensko spremenjeni mikroorganizmi. Je pa kljub temu 
verjetno, da bo v prihodnosti vedno več živilskih encimov mogoče pridobiti iz gensko 
spremenjenih organizmov. V izogib nesporazumom ali nepotrebni zaskrbljenosti je treba to 
razliko poudariti, hkrati pa potrošnikom zagotoviti preglednost. Zato poročevalka ponovno 
predlaga nekatere pomembne spremembe iz prve obravnave. 

Poročevalka si želi, da bi bil predlog čim prej sprejet, da se uveljavijo usklajena pravila in se 
zagotovi visoka raven varnosti hrane. 
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