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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
Rady 2001/112/ES, ktorá sa vzťahuje na ovocné šťavy a niektoré podobné produkty 
určené na ľudskú spotrebu
(KOM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0490),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0278/2010),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 20. januára 
20111,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0000/2011),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

                                               
1 Ú. v. EÚ C 84, 17.3.2011, s. 45.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) V smernici 2001/112/ES z 20.
decembra 2001, ktorá sa vzťahuje na 
ovocné šťavy a niektoré podobné produkty 
určené na ľudskú spotrebu, sa uvádzajú 
osobitné ustanovenia týkajúce sa výroby, 
zloženia a označovania ovocných štiav 
a podobných produktov s cieľom podporiť 
voľný pohyb ovocných štiav a niektorých 
podobných produktov v Európskej únii.
Tieto pravidlá by sa mali prispôsobiť 
technickému pokroku a mal by sa pri nich 
zohľadniť vývoj v príslušných 
medzinárodných normách, predovšetkým 
v Kódexe noriem pre ovocné šťavy 
a nektáre (Codex Stan 247-2005), ktorý 
prijal výbor pre Codex Alimentarius na 
svojom 28. zasadnutí v dňoch 4. – 9. júla 
2005, a v Kódexe postupov Európskeho 
združenia pre ovocné šťavy (AIJN).

(1) V smernici 2001/112/ES z 20.
decembra 2001, ktorá sa vzťahuje na 
ovocné šťavy a niektoré podobné produkty 
určené na ľudskú spotrebu, sa uvádzajú 
osobitné ustanovenia týkajúce sa výroby, 
zloženia a označovania ovocných štiav 
a podobných produktov s cieľom chrániť 
záujmy spotrebiteľov zabezpečením čo 
najvyššej miery informovanosti a podporiť 
voľný pohyb ovocných štiav a niektorých 
podobných produktov v Európskej únii.
Bolo by vhodné objasniť pojmy a stanoviť 
riadne rozlíšené kategórie s cieľom
prispôsobiť tieto pravidlá technickému 
pokroku a zohľadniť v nich vývoj 
v príslušných medzinárodných normách, 
predovšetkým v Kódexe noriem pre 
ovocné šťavy a nektáre (Codex Stan 247-
2005), ktorý prijal výbor pre Codex 
Alimentarius na svojom 28. zasadnutí v 
dňoch 4. – 9. júla 2005, a v Kódexe 
postupov Európskeho združenia pre 
ovocné šťavy (AIJN).
1 Ú. v. ES L 10, 12.01.02, s. 58.

Or. es

Odôvodnenie

Spravodajca podporuje právny rámec navrhovaný  Komisiou (článok 43) a vyzdvihuje úlohu 
parlamentného výboru ako ručiteľa potravinovej bezpečnosti a kvality štiav a podobných 
produktov, ktorých značenie je potrebné preskúmať, aby sa objasnili všetky aspekty, ktoré by 
mohli byť pre spotrebiteľov zavádzajúce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) V záujme toho, aby sa predišlo 
narúšaniu hospodárskej súťaže, predpisy 
odvodené z prispôsobenia smernice norme 
Codex Aliemntarius sa vzťahujú v 
rovnakej miere na všetky produkty, ktoré 
sa uvádzajú na trh EÚ, bez ohľadu na to, 
či boli vyrobené v Únii alebo dovezené z 
tretích krajín.

Or. es

Odôvodnenie

La Unión Europea debe garantizar que las normas que impone a sus zumos y productos 
similares se cumplen en todos los productos importados, de modo que los mismos estándares 
de calidad y seguridad alimentaria sean comunes para todos los productos que circulan en el 
mercado europeo. Por otro lado, el ponente se muestra convencido de que optar por el 
producto de proximidad siempre es más beneficioso en términos ambientales y de 
sostenibilidad socioeconómica, a la vez que estimula a los fabricantes de países terceros a 
involucrarse en la fabricación de productos de mayor calidad y más sostenibles.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Môžu byť povolené určité 
technologické postupy, ktoré by prispeli k 
zlepšeniu osobitných kvalít produktu, ako 
je napríklad farba alebo kyslosť, ale len v 
prípade, že v ich dôsledku nedôjde k 
zmene fyzikálno-chemických, 
organoleptických či výživových vlastností 
produktu.

Or. es

Odôvodnenie

Technologický pokrok umožňuje výrobcom používať nové postupy. Tieto postupy by mali byť 
povolené, pokiaľ poslúžia na skvalitnenie produktu, a nemusia sa uvádzať na obale, ak 
produkt podstatným spôsobom nezmenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 1
Smernica 2001/112/ES
Článok 3 - odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Nektáre a osobitné produkty uvedené v 
prílohe III možno osladiť pridaním cukrov 
alebo medu. Obchodný názov obsahuje 
výraz, „sladený“ alebo „s pridaním 
cukru“, za ktorým nasleduje označenie
maximálneho množstva pridaného cukru 
vypočítaného ako sušina a vyjadreného v 
gramoch na liter.“

4. Nektáre a osobitné produkty uvedené v 
prílohe III možno osladiť pridaním cukrov 
alebo medu či sladidiel. V takom prípade 
sa pridané látky musia uviesť v zozname 
prísad, ako sa to ustanovuje v platných 
právnych predpisoch, pričom sa uvedie 
maximálne množstvo pridaného cukru 
vypočítaného ako sušina a vyjadreného v 
gramoch na liter.“

V prípade medu, pokiaľ nejde o med 
prírodný, sa musí uviesť aj jeho celkové 
zloženie a/alebo jeho obsah glukózy.

Or. es

Odôvodnenie

V prípade štiav (kategória 1, príloha I) by sa malo povoliť dobrovoľné značenie „bez 
pridania cukrov“ a v kategórii nektárov by sa mohlo zrušiť povinné značenie „s pridaním 
cukru“. Právne predpisy ustanovujú povinnosť uviesť cukry v zozname prísad. Okrem toho zo 
samotného vymedzenia pojmu „nektár“ už vyplýva pridanie cukru. Uloženie povinného 
označenia „s pridaním cukru“ by znamenalo trojnásobne nadbytočné značenie. Iné nápoje s 
vysokým obsahom cukru, ako napríklad sódové vody, nemusí mať žiadne konkrétne označenie 
tohto druhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 1
Smernica 2001/112/ES
Článok 3 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. S cieľom pomôcť spotrebiteľovi pri 
rozlišovaní medzi šťavou a nektárom z 
hľadiska obsahu cukru, sa v prípade 
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ovocných štiav náležiacich ku kategórií 1 
prílohy I povoľuje označenie „bez 
pridania cukru“ .

Or. es

Odôvodnenie

So zreteľom na skutočnosť, že existujú skupiny spotrebiteľov s osobitnými potrebami 
(diabetici, deti a osoby so zdravotnými problémami súvisiacimi s nadváhou, atď.) a že 
spotrebiteľ ešte stále nedokáže jasne rozlišovať medzi „ovocnou šťavou“ a „ovocným 
nektárom“, pokiaľ ide o obsah cukru, bolo by vhodné povoliť výnimku z označenia kategórií 
uvedených v PDN. Toto ustanovenie by mohlo byť dočasné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2a (nový)
Smernica 2001/112/ES
Článok 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Vkladá sa tento článok 6a:

Článok 6a
Informačné kampane

Komisia a členské štáty uskutočňujú 
informačné kampane, a to tak celoplošné, 
ako aj v miestach predaja, s cieľom 
informovať spotrebiteľa o jednotlivých 
kategóriách štiav a podobných produktov, 
ktoré sa ustanovujú v tejto smernici.

Or. es

Odôvodnenie

V súvislosti s problémami pri rozlišovaní napríklad medzi „šťavami“ a „nektármi“, je 
potrebné vyvinúť úsilie, aby sa zaručili, že spotrebiteľ správne porozumie kategóriám, ktoré 
sa  ustanovujú v norme Codex Aliemntarius a prijímajú v tejto smernici.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Smernica 2001/112/ES
Článok 7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V záujme prispôsobenia tejto smernice 
technickému pokroku a zohľadnenia 
vývoja príslušných medzinárodných 
noriem môže Komisia prostredníctvom 
delegovaných aktov upraviť prílohy okrem 
časti I prílohy I a prílohy II.

V záujme prispôsobenia tejto smernice 
technickému pokroku a zohľadnenia 
vývoja príslušných medzinárodných 
noriem môže Komisia prostredníctvom 
delegovaných aktov upraviť prílohy okrem 
časti I prílohy I, časti II. bod 2 (povolené 
prísady) prílohy I a okrem prílohy II.

Or. es

Odôvodnenie

Spravodajca sa nazdáva, že so zreteľom na existujúce rozdiely v otázkach, ako je napr. otázka 
aróm, by sa  rozhodnutia o pridaní povolených prísad nemali prijímať na základe 
delegovaných aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2001/112/ES
Článok 7a - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v tejto smernici je prenesená na 
Komisiu na neurčitý čas.

1. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v tejto smernici je prenesená na 
Komisiu na obdobie 5 rokov od 
posledného dátumu transpozície 
smernice. V prípade, že nie je žiaden 
dôvod na revíziu osobitných častí tejto 
smernice alebo o revíziu nie je podaná 
výslovná žiadosť, sa uvedené obdobie 
považuje za predĺžené.  

Or. es
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Odôvodnenie

Ak nedôjde k podstatným zmenám, ktoré by boli dôvodom na revíziu predpisu, Komisia môže 
využiť mechanizmus tzv. konkludentného predĺženia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty uvedú do účinnosti 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s 
touto smernicou najneskôr do 18 mesiacov 
po nadobudnutí jej účinnosti. Bezodkladne 
oznámia Komisii znenie týchto ustanovení 
a korelačnú tabuľku medzi týmito 
ustanoveniami a touto smernicou.

1. Členské štáty uvedú do účinnosti 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s 
touto smernicou najneskôr do 18 mesiacov 
po nadobudnutí jej účinnosti.

Or. es

Odôvodnenie

Spravodajca súhlasí s väčšinovým názorom Európskeho parlamentu v prospech korelačných 
tabuliek a zdôrazňuje ich hodnotu ako nevyhnutného nástroja na zdokonalenie právnych 
predpisov v obdobiach transpozície právnych predpisov Spoločenstva. Avšak v tomto prípade, 
a so zreteľom na zmeny spojené s touto konkrétnou smernicou, nepovažuje sa potrebné, aby 
boli korelačné tabuľky pre členské štáty povinné, práve naopak, táto povinnosť by mohla viesť 
k vytvoreniu ďalšej zbytočnej byrokratickej záťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 2a
Prechodné obdobie

V záujme toho, aby sa pre existujúce 
zásoby vytvoril odbyt na trhu a aby sa 
zabezpečilo obdobie na prispôsobenie sa 
novým právnym predpisom, sa stanovuje 
18-mesačné prechodné obdobie 
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začínajúce dňom transpozície smernice.

Or. es

Odôvodnenie

18-mesačné prechodné obdobie nadväzujúce na obdobie transpozície by európskemu 
priemyslu a výrobcom z tretích krajín poskytlo celkové obdobie 3 rokov na prispôsobenie sa 
novým predpisom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I - časť I - bod 5 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak sa ovocné nektáre vyrábajú bez 
pridania cukrov alebo s nízkou
energetickou hodnotou, cukry možno úplne 
alebo čiastočne nahradiť sladidlami v 
súlade so smernicou (ES) č. 1333/2008.

Ak sa ovocné nektáre vyrábajú bez 
pridania cukrov alebo s obmedzenou
energetickou hodnotou, cukry možno úplne 
alebo čiastočne nahradiť sladidlami v 
súlade so smernicou (ES) č. 1333/2008.

Or. es

Odôvodnenie

Jazyková zmena v súlade s nariadením 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o 
potravinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I - časť II - bod 2 - zarážka 6a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

— Do pomarančovej šťave sa povoľuje 
pridať šťavu získanú z Citrus reticulata 
a/alebo hybridov Citrus reticulata v 
množstve nepresahujúcom 10% 
rozpustnej sušiny Citrus reticulata v 
pomere k celkovému množstvu rozpustnej 
sušiny pomarančovej šťavy.

Or. es
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Odôvodnenie

Táto možnosť je zahrnutá v norme Codex v ustanovení s názvom „ostatné povolené prísady“ 
a navyše ide o bežnú prax brazílskych a severoamerických výrobcov. Keby bola táto možnosť 
európskym výrobcom odoprená, uvrhlo by ich to nespravodlivej nevýhody vo vzťahu k
svetovým konkurentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I - časť II - bod 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Preprava a uchovávanie

Tie šťavy patriace do kategórie 1 a) bodu 
1 prílohy I, ktoré v záujme zachovania ich 
organoleptických vlastností musia byť 
uchované v chlade od momentu balenia 
až do momentu predaja, sa na trh 
uvádzajú výlučne v chladenom stave.

Or. es

Odôvodnenie

Toto ustanovenie sa zavádza s cieľom zabrániť nejasnostiam týkajúcim sa štiav, ktoré patria 
do rovnakej právnej kategórie, ale na trh sa zavádzajú iným spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha II - bod 1 - odsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ovocie musí byť zdravé, náležite zrelé a 
čerstvé alebo konzervované fyzikálnymi 
spôsobmi alebo spracovaním, ktoré sa 
uplatňujú v súlade s príslušnými 
ustanoveniami Európskej únie.

Or. es
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Odôvodnenie

Tento odsek  už bol uvedený v bode 2 s názvom  „ovocný pretlak“, hoci najsprávnejšie bude, 
ak sa presunie do všeobecného bodu 1 s  názvom „ovocie“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha II - bod 2 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ovocie musí byť zdravé, náležite zrelé a 
čerstvé alebo konzervované fyzikálnymi 
spôsobmi alebo spracovaním, ktoré sa 
uplatňujú v súlade s príslušnými 
ustanoveniami Európskej únie.

vypúšťa sa

Or. es

Odôvodnenie

V súlade s predošlým PDN sa tento pododsek vypúšťa a presúva. Je vhodnejšie, aby bol tento 
odsek začlenený do všeobecného bodu 1 vymedzujúceho „ovocie“.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Odvetvie ovocných štiav a iných podobných produktov je priemyselným odvetvím, ktoré má 
v Európskej únii istú váhu. Ale napríklad v prípade pomarančovej šťavy, treba pripomenúť, že 
82 % pomarančovej šťavy, ktorá sa konzumuje v EÚ, pochádza hlavne z Brazílie a USA. To 
znamená, že na území Spoločenstva sa vyprodukuje menej než 20 % pomarančovej šťavy na 
konzumáciu v EÚ.

V prípade citrusov je na rozdiel od situácie, ku ktorej dochádza v prípade veľkých svetových 
výrobcov, európsky spracovateľský priemysel odvetvím vedľajším a doplnkovým vo vzťahu 
k predaju čerstvého ovocia.  Spracovanie slúži mnohokrát na to, aby sa vytvoril odbyt pre to 
ovocie, ktoré sa z dôvodu svojich vonkajších vlastností (veľkosť, škvrny na povrchu) 
nedostane na trh s čerstvým ovocím, ale na výrobu kvalitných štiav je dokonale prijateľné. V 
USA a Brazílii, sa naopak pestujú prevažne odrody na priame spracovanie. Hoci sú oba 
modely produkcie legitímne, treba poznamenať, že so zreteľom na vysoké environmentálne 
náklady odvodené od hromadného dovozu (emisie CO2 vznikajúce pri preprave), toto 
európske priemyselné odvetvie nielen umožňuje vytvoriť odbyt pre možné prebytky, ale 
zároveň zabezpečuje odstraňovanie, ktoré je potrebné z hľadiska životného prostredia 
(zabraňuje ničeniu kusov, ktoré nie sú vhodné na predaj v čerstvom stave, a bráni tomu, aby v 
sadoch zostávalo nezoberané ovocie, ktoré by mohlo prispieť k šíreniu škodcov) a je 
prínosom aj zo spoločenského a hospodárskeho hľadiska, pretože prispieva k tvorbe 
pracovných miest a bohatstva.

Z toho plynie potreba podporiť európsky sektor a prispôsobiť smernicu medzinárodným 
predpisom a norme Codex Alimentarius a zároveň ustanoviť rovnaké pravidlá pre všetky 
produkty, ktoré sa uvádzajú na trh Spoločenstva. Ide o to, aby sa v súlade s tým, čo sa uvádza 
v odôvodnení smernice, prispelo k slobodnému pohybu týchto produktov. Zároveň je dôležité, 
aby sa objasnili predpisy týkajúce sa ich označovania, kategorizácie, povolených prísad a 
prípustnosti určitých postupov. Preto bude návrh revízie prínosom aj pre dovážané produkty, 
ktoré sa už v súčasnosti na trhu Európskej únie nachádzajú. Vďaka tejto smernici budú mať 
výrobcovia z tretích krajín príležitosť zlepšiť prostredníctvom udržateľnejších výrobných 
procesov kvalitu svojich produktov. Zároveň sa rovnakými predpismi, ktoré sa budú 
vzťahovať na všetkých, zabráni vzniku podvodov a nekalej hospodárskej súťaži a napomôže 
sa lepšiemu porozumeniu informáciám zo strany spotrebiteľov.

Najväčším prínosom smernice a návrhu jej revízie je bezpochyby to, že sa naďalej sústreďuje 
na zachovanie dvojitej nomenklatúry, ktorá rozlišuje medzi čerstvými ovocnými šťavami a 
ovocnými šťavami z koncentrátu, ako aj ustanovenie kategórií prostredníctvom vymedzení v 
prílohe I. Avšak v prvých rokoch uplatňovania smernice sa ukázalo, že v praxi má spotrebiteľ 
problémy jasne rozlišovať jednotlivé kategórie výrobkov, na ktoré sa smernica vzťahuje. Po 
viacerých stretnutiach so združeniami na ochranu spotrebiteľa dospel spravodajca k záveru, že 
pretrváva vysoká miera nejasností v rozlišovaní najmä medzi „šťavou“ a „nektárom“. V tejto 
súvislosti je osobitne dôležité objasniť, či výrobok obsahuje cukor alebo nie, pretože táto 
otázka je mimoriadne citlivá pre skupiny spotrebiteľov s osobitnými potrebami (diabetici, 
deti, osoby s problémom nadváhy). Spravodajca sa preto nazdáva, že v prípade štiav kategórie 
1 treba naďalej umožniť označenie „bez pridaného cukru“. Pokiaľ ide o „nektár“, spravodajca 
sa domnieva, že nie je potrebné ustanoviť povinné uvádzanie obsahu cukru v zozname prísad 
nad rámec toho, čo už ustanovujú platné právne predpisy.
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Na základe uvedeného je potrebné posilniť tieto opatrenia prostredníctvom konkrétnych 
informačných kampaní, ktoré umožnia odstrániť súčasné nejasnosti, o ktorých sa hovorilo.
Spotrebiteľ má mať možnosť vedieť, aký druh výrobku presne kupuje.

Ďalším z hlavných bodov tejto revízie je lepšie prispôsobenie smernice norme Codex 
Alimentarius. Zdá sa však, že Komisia sa chce obmedziť na niektoré aspekty normy Codex, 
pričom opomína ostatné, ktoré sú ustanovené v medzinárodných predpisoch. Spravodajca sa 
zasadzuje o to, aby sa na všetky šťavy a odvodené výrobky, ktoré sú uvedené na trh EÚ, 
vzťahovali rovnaké právne predpisy a konkrétne sa zmieňuje o neškodných praktikách, ako 
pridávanie mandarínkovej šťavy do pomarančovej – čo môže obohatiť chuť a farbu nápoja a v 
niektorých prípadoch si to dokonca niektoré skupiny spotrebiteľov žiadajú. Okrem toho, majú 
mandarínky vlastnosti s priaznivým vplyvom na hladinu cholesterolu u detí, ako to dokazuje 
aj štúdia s názvom „Mandarin Juice Improves the Antioxidant Status of Hypercholesterolemic 
Children“.

Na základe uvedeného by sa nemali európskym výrobcom zakazovať postupy týkajúce sa 
pridávania mandarínkovej šťavy, keď ich výrobcovia z Brazília a USA u svojich produktov 
používajú.

Pokiaľ ide o polemiku týkajúcu sa „obnovovania arómy“, a so zreteľom na všetky problémy, 
ktoré z tohto postupu vyplývajú, vyjadruje spravodajca uspokojenie s riešením navrhnutým 
Európskou komisiou, na základe ktorého sa zachováva možnosť voliteľnosti tohto postupu a 
ktorým sa stanovuje, že v každom prípade obnovená aróma bude pochádzať „z toho istého 
druhu ovocia“ namiesto znenia „z toho istého ovocia“.

Zmeny, ktoré navrhuje Komisia, sú síce kvantitatívne obmedzené, ale majú dôležitý 
kvalitatívny dosah na toto odvetvie. Preto je potrebné zaručiť dostatočné adaptačné obdobie, 
ktoré by mohlo trvať až 18 mesiacov. Týmto spôsobom, ak sa zohľadnia obdobia 
transpozície, by vzniklo obdobie s reálnou dĺžkou 3 rokov, počas ktorých by sa odstránili 
zásoby vyrobené v súlade so starými predpismi a technologické postupy a strojové vybavenie 
by sa prispôsobili novým požiadavkám.

Hoci spravodajca súhlasí s väčšinou ustanovení návrhu revízie, ktorú Komisia predložila, má 
isté pochybnosti týkajúce sa úlohy tejto inštitúcie v budúcnosti, a to konkrétne v súvislosti s 
delegovanými aktmi. V tomto zmysle sa zdá byť vhodné opraviť článok 7a ods. 1 tak, že sa 
výkon tejto právomoci zo strany Komisie obmedzí na 5 rokov namiesto výkonu „na neurčitý 
čas“. Spravodajca tiež pripája možnosť konkludentného predĺženia v prípade, že nedôjde k 
žiadnym podstatným zmenám, ktoré by boli dôvodom na revíziu tejto smernice.

Pokiaľ ide o úlohu Komisie, spravodajca vyslovuje pochybnosti týkajúce sa skutočnosti, že 
ponecháva revíziu povolených prísad (príloha 1   časť II.2 ) v rámci postupu delegovaných 
aktov, keď práve toto bol jeden z bodov, ktorý v doterajších činnostiach Rady spôsobil 
najviac ťažkosti.

A napokon pri vypracúvaní tejto správy sa odhalili mnohé problémy spojené s určitými 
druhmi štiav vyrábaných v konkrétnych krajinách, ako aj problémy spôsobené označovaním 
ovocia, produktov a prísad v jednotlivých jazykoch Únie. Prostredníctvom tejto správy 
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vyzývame národné delegácie, aby v záujme čo najvyššej efektívnosti budúcich právnych 
predpisov predložili opravné návrhy, ktoré považujú za vhodné.

Ovocné šťavy, ktoré sa vyrábajú v Európskej únii sú veľmi kvalitné produkty, prispievajú k 
vyváženej a zdravej strave a vyrábajú sa podľa noriem udržateľnosti, ktorú presadzujú naše 
právne predpisy. Takže je správne, aby sme túto vysokú úroveň kvality zabezpečili u všetkých 
produktov, ktoré sa uvádzajú  na trh Spoločenstva. Zámerom tejto správy nie je spochybňovať 
žiadnu dovozovú politiku, zasadzuje sa o produkty, ktoré sa nebudú dovážať z veľkej diaľky, 
pretože by to spôsobili ďalšie emisie CO2, žiada, aby sa vyrábali za sociálnych a pracovných 
podmienok porovnateľných s podmienkami zakotvenými v právnych predpisoch 
Spoločenstva a podľa noriem, ktoré Únia ukladá v oblasti potravinovej bezpečnosti. Nejde 
teda o presadzovanie európskeho protekcionizmu, ale o to, aby sa vo všetkých odvetviach 
našej ekonomiky naďalej kládol dôraz na trvalú udržateľnosť. Celková kvalita produktu sa 
meria aj podľa jeho etickej kvality, ekologickej kvality a spoločenskej kvality.


