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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil.
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och 
rådets förordning om livsmedelsenzymer och om ändring av 
rådets direktiv 83/417/EEG, rådets förordning (EG) nr 1493/1999, direktiv 2000/13/EG, 
rådets direktiv 2001/112/EG samt förordning (EG) nr 258/97
(16676/2007 – C6-.../2008 – 2006/0144(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (16676/2007 – C6-.../2008),

– med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet1, en 
behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2006)0425),

– med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

– med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av 
parlamentet.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 4

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(4) Denna förordning bör endast omfatta 
enzymer som tillförs livsmedel i syfte att 
ge en teknisk funktion vid framställning, 
bearbetning, beredning, behandling, 
förpackning, transport eller lagring av 
livsmedel, däribland enzymer som används 
som processhjälpmedel (nedan kallade 
”livsmedelsenzymer”). Denna förordning 

(4) Denna förordning bör endast gälla 
enzymer som tillförs livsmedel i syfte att 
ge en teknisk funktion vid framställning, 
bearbetning, beredning, behandling, 
förpackning, transport eller lagring av 
livsmedel, däribland enzymer som används 
som processhjälpmedel (nedan kallade 
”livsmedelsenzymer”). Denna förordning 

                                               
1 Antagna texter från sammanträdet 10.7.2007, P6_TA(2007)0322.
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bör därför inte tillämpas på enzymer som 
inte tillförs livsmedel i syfte att ge en 
teknisk funktion utan som är avsedda att 
användas som livsmedel, såsom enzymer 
för näringsändamål.
Mikroorganismkulturer som traditionellt 
används vid framställning av livsmedel, 
såsom ost och vin, och som tillfälligtvis 
kan producera enzymer, men som inte 
specifikt används för detta, bör inte 
betraktas som livsmedelsenzymer.

bör därför inte tillämpas på enzymer som 
inte tillförs livsmedel i syfte att ge en 
teknologisk funktion utan som är avsedda 
att användas som livsmedel, såsom 
enzymer för särskilda näringsändamål eller 
matsmältningsändamål. 
Mikroorganismkulturer som traditionellt 
används vid framställning av livsmedel, 
såsom ost och vin, och som tillfälligtvis 
kan producera enzymer, men som inte 
specifikt används för detta, bör inte 
betraktas som livsmedelsenzymer.

Or. en

Motivering

Denna ändring antogs av parlamentet vid första behandlingen (ändring 3). Det bör 
uttryckligen framgå att förordningen inte ska gälla för enzymer avsedda att användas som 
livsmedel, såsom enzymer för näringsändamål eller enzymer som används för att underlätta 
matsmältningen.

Ändringsförslag 2

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 6

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(6) Livsmedelsenzymer bör godkännas och 
användas endast om de uppfyller de 
kriterier som fastställs i denna förordning.
Livsmedelsenzymer måste vara säkra att 
använda, det måste finnas ett tekniskt 
behov för användningen och användningen 
får inte vilseleda konsumenten.
Vilseledande av konsumenten inbegriper, 
men begränsas inte till, frågor som rör de 
använda ingrediensernas beskaffenhet, 
färskhet och kvalitet, en produkts eller 
produktionsprocessens naturlighet eller 
produktens näringskvalitet. Vid 
godkännande av livsmedelsenzymer bör 
hänsyn även tas till andra relevanta 
faktorer, däribland samhällsrelaterade, 
ekonomiska, traditionsrelaterade, etiska 

(6) Livsmedelsenzymer bör godkännas och 
användas endast om de uppfyller de 
kriterier som fastställs i denna förordning. 
Användningen av livsmedelsenzymer 
måste vara säkra att använda, det måste 
finnas ett tekniskt behov för användningen 
och användningen får inte vilseleda 
konsumenten. Vilseledande av 
konsumenten inbegriper, men begränsas 
inte till, frågor som rör de använda 
ingrediensernas beskaffenhet, färskhet och 
kvalitet, en produkts eller 
produktionsprocessens naturlighet eller 
produktens näringskvalitet. Vid 
godkännande av livsmedelsenzymer bör 
hänsyn även tas till andra relevanta 
faktorer, däribland samhällsrelaterade, 
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och miljörelaterade faktorer samt frågan 
om huruvida kontroller är genomförbara.

ekonomiska, traditionsrelaterade, etiska 
och miljörelaterade faktorer, frågan om 
huruvida kontroller är genomförbara samt 
vid behov försiktighetsprincipen.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag grundar sig på en ändring som antogs av parlamentet vid första 
behandlingen (ändring 6).  Parlamentet anser att försiktighetsprincipen bör stå i centrum när 
ett livsmedel bedöms.

Ändringsförslag 3

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 3 – punkt 2 – led ba (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

ba) framställd med genetiskt modifierade 
organismer: produkter som har 
framställts med användning av genetiskt 
modifierade organismer som den sista 
levande organismen i 
produktionsprocessen, men som inte är 
framställd av, innehåller eller består av 
genetiskt modifierade organismer. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag grundar sig på en ändring som antogs vid första behandlingen 
(ändring 14).  För att undvika terminologisk förvirring bör genetiskt modifierade organismer 
definieras på samma sätt i den här förordningen som i de särskilda förordningarna (EG) 
nr 1829/2003 och (EG) nr 1830/2003.
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Ändringsförslag 4

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 3 – punkt 2 – led bb (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

bb) quantum satis: ingen maximihalt 
finns angiven. Enzymer ska dock 
användas enligt god tillverkningssed och 
inte i större användningsdoser än vad som 
är nödvändigt för att uppnå det önskade 
syftet och på villkor att konsumenten inte 
vilseleds.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag grundar sig på en ändring från parlamentets första behandling 
(ändring 14). Quantum satis: Begreppet ”quantum satis” som används i artikel 12 f i 
kommissionens förslag bör också definieras i denna artikel.

Ändringsförslag 5

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 6 – leden a–c

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

a) Den utgör enligt tillgängligt 
vetenskapligt underlag ingen hälsorisk för 
konsumenten när den används i den mängd 
som föreslås.

a) Det utgör enligt tillgängligt 
vetenskapligt underlag och 
försiktighetsprincipen ingen risk för 
konsumenternas hälsa när det används i 
den mängd som föreslås.

b) Det finns ett rimligt tekniskt behov av 
att använda enzymet.

b) Det finns ett rimligt tekniskt behov av 
att använda enzymet.

c) Konsumenten vilseleds inte av 
användningen.

c) Konsumenten vilseleds inte av 
användningen. Vilseledande av 
konsumenten inbegriper, men begränsas 
inte till, frågor som rör de använda 
ingrediensernas beskaffenhet, färskhet 
och kvalitet, en produkts eller 
produktionsprocessens naturlighet, 
produktens näringskvalitet eller frukt-
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och grönsaksinnehållet. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag återinför delvis en ändring som antogs av parlamentet vid första 
behandlingen (ändring 16). Parlamentet anser att försiktighetsprincipen bör vara central när 
en bedömning görs och därför bör stå med i en artikel. Vidare bör man klart och tydligt ange 
vad som menas med vilseledande av konsumenten.

Ändringsförslag 6

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 7 – punkt 2 – leden c–d

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

c) Vid behov de livsmedel som 
livsmedelsenzymet får tillföras.

c) De livsmedel som livsmedelsenzymet 
får tillföras. 

d) Vid behov villkoren för användning av 
livsmedelsenzymet. Om det är lämpligt ska 
ingen högsta nivå anges för 
livsmedelsenzymet. I så fall ska 
livsmedelsenzymet användas i enlighet 
med quantum satis-principen.

d) Villkoren för användning av 
livsmedelsenzymet. Om det är lämpligt ska 
ingen högsta nivå anges för 
livsmedelsenzymet. I så fall ska 
livsmedelsenzymet användas i enlighet 
med quantum satis-principen.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag grundar sig på ändringen som antogs vid första behandlingen (ändring 
19).  Parlamentet anser att man vid godkännandet av ett livsmedelsenzym bör vara mer 
specifik när det gäller villkoren för användning och märkningskrav.

Ändringsförslag 7

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 12 – punkt 1 – led ba (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

ba) I tillämpliga fall uppgift om att 
livsmedelsenzymet innehåller eller 
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framställts av genetiskt modifierade 
organismer enligt kraven i rådets 
förordning (EG) nr 1829/2003 om 
genetiskt modifierade livsmedel och foder 
och enligt kraven i rådets förordning 
(EG) nr 1830/2003 om spårbarhet och
märkning av genetiskt modifierade 
organismer och spårbarhet av livsmedel 
och foderprodukter som är framställda av 
genetiskt modifierade organismer.
_____________
1 EUT L 268 18.10.2003, s. 1. 
Förordningen senast ändrad genom 
kommissionens förordning (EG) 
nr 1981/2006 (EUT L 368, 23.12.2006, 
s. 99).
2 EUT L 268 18.10.2003, s. 24.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag grundar sig på en ändring som antogs vid första behandlingen 
(ändring 37).  Rådets ståndpunkt när det gäller GM-märkning är inte tillfredsställande. 
Parlamentet vill ha en tydligare märkning av livsmedelsenzym som innehåller eller framställts 
av genetiskt modifierade organismer. 
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MOTIVERING

Förslagets syfte

Några säkerhetsbedömningar eller godkännanden av livsmedelsenzymer har inte företagits på 
europeisk nivå, utom för sådana som betraktas som livsmedelstillsatser. Näringslivet har drivit 
på för en harmoniserad lagstiftning och ett gemensamt förfarande för godkännande av 
livsmedelsenzymer. Att det inte funnits någon EU-lagstiftning inom det här området har lett 
till otillbörliga affärsmetoder, hindrat tillväxt och lett till omvänd diskriminering av inhemska 
livsmedelsproducenter i länder med mer restriktiva regler.

Syftet med den föreslagna förordningen är att harmonisera lagstiftningen om användningen av 
enzymer i livsmedelsbearbetningen i EU för att skydda människors hälsa och att främja rättvis 
handel och konkurrens.

Föredragandens syn på den gemensamma ståndpunkten 

Jag ser positivt på skäl 13 i rådets text, där parlamentets förslag godtagits, det vill säga att 
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ska kunna besluta om ett förfarande för 
snabbgodkännande av livsmedelsenzymer som redan finns på marknaden, eftersom många 
enzymer redan har utvärderats i medlemsstater med väletablerade nationella 
godkännandeförfaranden, särskilt Danmark, Frankrike och Storbritannien.  Jag ser också 
positivt på de förenklade bestämmelserna om märkning som rådet inför och som ska gälla 
horisontellt i den rad förordningar om förbättrade livsmedel som rör livsmedelstillsatser, 
smakämnen och enzymer.  
Parlamentet antog dock i sin första behandling flera viktiga ändringar till kommissionens 
förslag till förordning som parlamentet skulle vilja behålla i texten. Jag har åter framfört 
parlamentets synpunkt att försiktighetsprincipen ska vara central när en riskbedömning görs 
och att den därför ska framhållas i förslaget. I första behandlingen skärpte parlamentet 
bestämmelserna om konsumentskydd för att se till att livsmedelsenzymer inte vilseleder 
konsumenterna beträffande produktens egenskaper, kvalitet eller innehåll och en beskrivning 
av vad som menas med vilseledande av konsumenten återinförs. 
Livsmedelsenzymer är inte och kan inte bli genetiskt modifierade mikroorganismer. Det är 
dock troligt att ett ökat antal livsmedelsenzymer kan komma att framställas med genetiskt 
modifierade organismer i framtiden.  Det är viktigt att betona den här distinktionen för att 
undvika missförstånd eller skapa onödig oro samtidigt som konsumenten fortfarande 
garanteras insyn.  Jag har därför återinfört vissa relevanta ändringar från första behandlingen. 
Jag hoppas att detta förslag antas utan ytterligare dröjsmål så att harmoniserade regler kan 
införas och en hög livsmedelssäkerhet kan garanteras.
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