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Věc: Stanovisko k právnímu základu návrhu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské 
přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin 
(KOM(2006)0423 – C6-0258/2006 – 2006/0143(COD))1

Vážený pane předsedo,

dopisem ze dne 28. února 2007 jste v souladu s čl. 35 odst. 2 jednacího řádu požádal Výbor 
pro právní záležitosti o ověření platností a vhodnosti právního základu výše uvedeného 
návrhu Komise.

Výbor výše uvedenou otázku projednal na své schůzi dne 20. března 2007.

Zpravodajka příslušného výboru paní Westlundová navrhuje právní základ návrhu změnit 
z článku 95 na článek 95 spolu s článkem 175 Smlouvy o ES.

Právní základ

Veškeré akty Společenství musí vycházet z právního základu stanoveného Smlouvou (nebo 
jiným právním aktem, který mají provádět). Právní základ vymezuje pravomoc Společenství 
ratione materiae a uvádí, jak bude tato pravomoc vykonávána, jmenovitě pak právní 

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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nástroj(e), který(é) lze použít, a postup rozhodování.

S ohledem na důsledky právního základu má jeho volba zásadní význam, a to zejména pro 
Parlament, neboť stanoví, zda má Parlament v legislativním procesu slovo a jaké.

Podle Soudního dvora není volba právního základu subjektivní, ale „musí vycházet 
z objektivních faktorů, které mohou být přezkoumány soudem”1, jako je cíl a obsah daného 
opatření2. Mimoto by rozhodujícím faktorem měl být hlavní cíl opatření.3

Podle judikatury Soudního dvora je obecný článek Smlouvy sám o sobě dostatečným právním 
základem, ačkoli příslušné opatření na nižší úrovni usiluje o dosažení cíle, o nějž usiluje 
konkrétní článek Smlouvy4.

Pokud bychom ale zaujali stanovisko, že cíle ochrany lidského zdraví a zavedení fungujícího 
vnitřního trhu jsou navzájem nerozlučně spjaty a ani jeden z nich není vzhledem k ostatním 
druhotný a nepřímý, můžeme předpokládat, že by bylo nutné použít oba právní základy, 
pokud článek 95 i čl. 175 odst. 1 stanoví stejný postup rozhodování (spolurozhodování)4.

Příslušný výbor navrhuje, aby byl jako právní základ návrhu nařízení použit článek 1755 spolu 
s článkem 956 Smlouvy o ES. Čl. 175 odst. 1 odkazuje na cíle článku 1741, k nimž zejména 

  
1 Věc 45/86 Komise v. Rada [1987] Recueil, 1439, bod 5.
2 Věc C-300/89 Komise v. Rada [1991] Recueil, I-287, bod 10.
3 Věc C-377/98 Nizozemsko v. Evropský parlament a Rada [2001] Recueil, I-7079, bod 27.
4 Věc C-165/87 Komise v. Rada [1988] Recueil, 5545, bod 11.
5 Čl. 175 odst. 1
1. Rada postupem podle článku 251 po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů 
rozhodne, jakou činnost bude Společenství vyvíjet, aby bylo dosaženo cílů uvedených v článku 174.
6 Článek 95
1. Odchylně od článku 94 a není-li v této smlouvě stanoveno jinak, použijí se k dosažení cílů uvedených 
v článku 14 následující ustanovení. Rada postupem podle článku 251 po konzultaci s Hospodářským a sociálním 
výborem přijímá opatření ke sbližování ustanovení právních a správních předpisů členských států, jejichž účelem 
je vytvoření a fungování vnitřního trhu.
2. Odstavec 1 se nevztahuje na ustanovení o daních, ustanovení týkající se volného pohybu osob, ani na 
ustanovení týkající se práv a zájmů zaměstnanců.
3. Komise bude ve svých návrzích podle odstavce 1 týkajících se zdraví, bezpečnosti, ochrany životního 
prostředí a ochrany spotřebitele vycházet z vysoké úrovně ochrany a přihlédne přitom zejména k novému vývoji 
založenému na vědeckých poznatcích. V rámci svých pravomocí usilují o tento cíl též Evropský parlament 
a Rada.
4. Pokládá-li členský stát poté, co Rada nebo Komise přijaly harmonizační opatření, za nezbytné ponechat si 
vlastní vnitrostátní předpisy ze závažných důvodů uvedených v článku 30 nebo vnitrostátní předpisy týkající se 
ochrany životního nebo pracovního prostředí, oznámí je Komisi spolu s důvody pro jejich ponechání.
5. Aniž je dotčen odstavec 4, pokládá-li členský stát poté, co Rada nebo Komise přijaly harmonizační opatření, 
za nezbytné zavést vnitrostátní předpisy, opírající se o nové vědecké poznatky k ochraně životního prostředí 
nebo pracovního prostředí, z důvodu zvláštního problému, který se objeví v tomto členském státě po přijetí 
harmonizačních opatření, oznámí zamýšlené přepisy Komisi spolu s důvody pro jejich zavedení.
6. Komise do šesti měsíců po oznámení podle odstavců 4 a 5 dotyčné vnitrostátní právní předpisy schválí nebo 
zamítne poté, co prověří, zda neslouží jako prostředek svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování 
obchodu mezi členskými státy a nenarušují fungování vnitřního trhu.
Nerozhodne-li Komise v této lhůtě, pokládají se vnitrostátní předpisy uvedené v odstavcích 4 a 5 za schválené.
Je-li to opodstatněné složitostí věci a není-li to nebezpečné pro lidské zdraví, může Komise oznámit dotyčnému 
členskému státu, že lhůta uvedená v tomto odstavci může být prodloužena o další lhůtu až šesti měsíců.
7. Je-li členský stát oprávněn podle odstavce 6 zachovat nebo zavést vnitrostátní předpisy, které se odchylují od 
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patří:
— zachování, ochrana a zlepšování kvality životního prostředí,
— ochrana lidského zdraví,
— uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů,
— podpora opatření na mezinárodní úrovni, určených k řešení regionálních a celosvětových 

problémů životního prostředí.

Cíl a obsah návrhu nařízení a posouzení jeho právního základu

Článek 1 stanoví:
„1. Toto nařízení stanoví jednotné posuzovací a povolovací řízení (dále jen „jednotné 

řízení“) pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy, látky určené 
k aromatizaci potravin a zdroje látek určených k aromatizaci používané nebo určené 
k použití v potravinách nebo na jejich povrchu (dále jen „látky“), které podporuje 
volný pohyb těchto látek ve Společenství.

2. Jednotné řízení stanoví procedurální podmínky, jimiž se řídí aktualizace seznamů 
látek, jejichž uvádění na trh ve Společenství je povoleno na základě nařízení (ES) 
č. XXX/2005, (ES) č. YYY/2005 a (ES) č. ZZZ/2005 (dále jen „právní předpisy 
jednotlivých odvětví potravinového práva“).

3. Kritéria, na základě kterých mohou být látky zahrnuty do seznamu Společenství 
podle článku 2, obsah nařízení podle článku 7 a v případě potřeby přechodná 
ustanovení týkající se probíhajících řízení jsou stanoveny ve všech právních 
předpisech jednotlivých odvětví potravinového práva.“

V bodech odůvodnění 1, 2 a 3 se uvádí:

„(1) Volný pohyb bezpečných a zdravých potravin je důležitým hlediskem vnitřního trhu 
a významně přispívá ke zdraví a blahu občanů a k jejich sociálním a ekonomickým 
zájmům.

    
harmonizačního opatření, přezkoumá Komise neprodleně, zda má navrhnout přizpůsobení tohoto opatření.
8. Upozorní-li členský stát v některé oblasti, která byla předmětem harmonizačních opatření, na určitý problém 
veřejného zdraví, uvědomí o něm Komisi, která neprodleně přezkoumá, zda nenavrhne Radě odpovídající 
opatření.
9. Odchylně od postupu podle článků 226 a 227 může Komise nebo kterýkoli členský stát předložit věc přímo 
Soudnímu dvoru, domnívá-li se, že jiný členský stát zneužívá pravomoci stanovené v tomto článku. 
10. Výše uvedená harmonizační opatření zahrnují ve vhodných případech ochrannou doložku, která zmocňuje 
členské státy přijmout z jednoho nebo více důvodů neekonomické povahy uvedených v článku 30 prozatímní 
opatření, která podléhají kontrolnímu postupu Společenství.

1 Čl. 174 odst. 1
1. Politika Společenství v oblasti životního prostředí přispívá k sledování následujících cílů:
— zachování, ochrana a zlepšování kvality životního prostředí,
— ochrana lidského zdraví,
— uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů,
— podpora opatření na mezinárodní úrovni, určených k řešení regionálních a celosvětových problémů životního 

prostředí.
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(2) Při provádění politik Společenství by měla být zajištěna vysoká úroveň ochrany 
lidského života a zdraví.

(3) V zájmu ochrany lidského zdraví musí být používání přídatných látek, enzymů a látek 
určených k aromatizaci v lidské výživě podmíněno posouzením jejich neškodnosti 
před tím, než jsou uvedeny na trh Společenství.“

Obsah návrhu nařízení může být shrnut následovně:

Kapitola I: Obecné zásady

Jednotné řízení je stanoveno za účelem posuzování a povolování přídatných látek, enzymů 
a látek určených k aromatizaci. Toto řízení je koncipováno tak, aby bylo jednoduché, rychlé 
a účinné a aby při něm byly dodržovány zásady řádné správy a právní jistoty. Na základě 
kritérií stanovených v právních předpisech jednotlivých odvětví je zaměřeno na aktualizaci 
seznamu povolených látek, který je Komise povinna vypracovat a vést.

Kapitola II: Jednotné řízení

Podle navrhovaného postupu musejí být žádosti, jejichž předmětem je aktualizace, zaslány 
přímo Komisi, aniž by byly nejprve adresovány vnitrostátnímu orgánu.

Komise musí předat žádost úřadu a členským státům a požádat o stanovisko úřadu, který ho 
musí vydat ve lhůtě šesti měsíců. 
Aby byl zajištěn závazný účinek opatření týkajících se aktualizace, návrh stanoví pro jejich 
přijetí právní formu nařízení podle postupu projednávání ve výborech.

Při aktualizaci seznamu v rámci tohoto návrhu nařízení je třeba zohlednit ostatní relevantní 
a oprávněné faktory. V okamžiku zahájení rozhodovacího procesu může Komise, která je 
odpovědná za řízení rizika, navrhnout opatření odchylující se od výsledků posouzení rizika, 
které bylo provedeno pod vedením úřadu. V případě potřeby bude Komise muset tuto 
odchylku odůvodnit. Je to v souladu s obecnými zásadami pro analýzu rizika Codexu 
Alimentarius.

Kapitola III: Různá ustanovení

Aby byly zohledněny zvláštnosti všech práváních předpisů jednotlivých odvětví 
potravinového práva, tento návrh pověřuje Komisi, aby po konzultaci úřadu přijala různé 
podrobnosti řízení, a stanoví určitou flexibilitu v případě komplexních a citlivých případů.

Všechny údaje nedůvěrné povahy by měly být zpřístupněny veřejnosti.

Pokud se členské státy nebo Komise domnívají, že je látka povolená v souladu s tímto 
návrhem vážně nebezpečná pro zdraví lidí, zdraví zvířat nebo životní prostředí, musejí být 
přijata mimořádná opatření.

V důvodové zprávě se uvádí: „V rámci snahy o zlepšení právních předpisů Společenství ve 
smyslu konceptu „od zemědělce ke spotřebiteli“ Komise oznámila v Bílé knize o bezpečnosti 
potravin svůj záměr aktualizovat a doplnit stávající právní předpisy v oblasti přídatných látek 
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a látek určených k aromatizaci, jakož i stanovit specifická ustanovení týkající se enzymů. 
(Akce 11 a 13 bílé knihy). 

Cílem tohoto návrhu je zajistit řádné fungování vnitřního trhu a zaručit vysokou úroveň 
ochrany lidského života a zdraví, pokud jde o potravinářské přídatné látky, potravinářské 
enzymy a látky určené k aromatizaci potravin.

Proto je třeba stanovit centralizované, účinné, vhodné a transparentní jednotné povolovací 
řízení založené na posouzení rizika, které provede Evropský úřad pro bezpečnost potravin 
(dále jen „úřad“), a řízení rizika, do něhož Komise a členské státy zasahují v rámci 
regulativního postupu projednávání ve výborech. Na základě vědeckých posouzení, které 
provádí úřad, je Komise podle návrhu pověřena vytvořit, vést a aktualizovat obecný pozitivní 
seznam pro každou kategorii dotčených látek. Zahrnutí jedné látky do jednoho z těchto 
seznamů znamená, že její používání je obecně povoleno všem hospodářským subjektům na 
trhu ve Společenství.“

Komise odůvodňuje použití článku 95 takto: „Cílem tohoto návrhu je zlepšit podmínky 
fungování vnitřního trhu, neboť výrobky povolené v souladu s navrhovaným postupem bude 
možné používat v celém Společenství. Plánované nařízení přinese harmonizaci právních 
ustanovení členských států týkajících se používání potravinářských přídatných látek, 
potravinářských enzymů a látek určených k aromatizaci potravin, a to formou pozitivního 
seznamu povolených látek, který by Komise měla vypracovat na základě uvedeného
nařízení.“

Posouzení

Na základě tohoto rozboru cíle a obsahu návrhu nařízení se domníváme, že cíle ochrany 
lidského zdraví a zavedení fungujícího vnitřního trhu jsou navzájem nerozlučně spjaty 
a žádný z nich není vzhledem k druhému druhotný a nepřímý. Návrh zřetelně obsahuje jak 
cíle související s ochranou lidského zdraví, tak cíle určené ke zlepšení fungování vnitřního 
trhu.

Domníváme se proto, že by právním základem měl být článek 95 i článek 175 Smlouvy o ES.

Závěr

Na své schůzi dne 20. března 2007 Výbor pro právní záležitosti jednomyslně1 rozhodl 
doporučit, aby právním základem návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy 
a látky určené k aromatizaci potravin, byl článek 95 i článek 175 Smlouvy o ES.

  
1 Hlasování se zúčastnili tito poslanci: Giuseppe Gargani (předseda), Cristian Dumitrescu (místopředseda), 
Rainer Wieland (místopředseda), Francesco Enrico Speroni (místopředseda), Sharon Bowles, Mogens N.J.
Camre, Marek Aleksander Czarnecki, Monica Frassoni, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, 
Katalin Lévai, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina 
Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szájer, 
Jacques Toubon, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka.
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S úctou

Giuseppe Gargani


