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Věc: Stanovisko k právnímu základu návrhu nařízení Evropského parlamentu a 
Rady o potravinářských přídatných látkách (KOM(2006)0428 – C6-0260/2006 
– 2006/0145(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 platnosti 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 
nástroj(e), který(é) lze použít, a postup rozhodování.

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.



PE 386.576v01-00 2/7 AL\659463CS.doc

CS

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

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 opatření3.

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 druhému 
druhotný a nepřímý, můžeme se domnívat, že by bylo nutné použít oba právní základy, pokud 
článek 95 i čl. 175 odst. 1 stanoví stejný postup rozhodování (spolurozhodování)5. 

Příslušný výbor navrhuje, aby byl jako právní základ návrhu nařízení použit článek 1756 spolu 
s článkem 957 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 Parlament a Rada [2001] Recueil I-7079, bod 27.
4 Věc C-377/98 Nizozemsko v Evropský parlament a Rada [2001] Recueil I-7079, body 27–28; Věc C-491/01 
British American Tobacco (Investment) a Imperial Tobacco [2002] Recueil I-11453, body 93–94.
5 Věc C-165/87 Komise v Rada [1988] Recueil 5545, bod 11.
6 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.
7 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 



AL\659463CS.doc 3/7 PE 386.576v01-00

CS

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 navrhovaného nařízení stanoví: „Tímto nařízením se stanoví pravidla pro 
potravinářské přídatné látky používané v potravinách, a to s cílem zajistit efektivní fungování 
vnitřního trhu a vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a vysokou úroveň ochrany 
spotřebitele.

Za uvedenými účely se v nařízení stanoví: 

(a) seznamy povolených potravinářských přídatných látek ve Společenství;
(b) podmínky používání potravinářských přídatných látek v potravinách, 

v potravinářských přídatných látkách a v potravinářských enzymech;
(c) pravidla pro označení potravinářských přídatných látek prodávaných jako takové.“

V bodech odůvodnění 1 až 21 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.

(2) Při provádění politik Společenství by měla být zajištěna vysoká úroveň ochrany 
lidského života a zdraví. Tímto nařízením se nahrazují předchozí směrnice 
a rozhodnutí týkající se potravinářských přídatných látek povolených pro použití 
v potravinách s cílem zajistit efektivní fungování vnitřního trhu a vysokou úroveň 
ochrany lidského zdraví a zájmů spotřebitelů komplexními a zjednodušenými postupy.

    
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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(3) Tímto nařízením se harmonizuje používání potravinářských přídatných látek 
v potravinách ve Společenství. To zahrnuje používání potravinářských přídatných 
látek v potravinách, na které se vztahuje směrnice Rady 89/398/EHS ze dne 3. května 
1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených 
pro zvláštní výživu, a používání některých potravinářských barviv pro označování 
zdravotní nezávadnosti masa a pro dekorační barvení a razítkování skořápek vajec.
Harmonizuje se jím také používání potravinářských přídatných látek 
v potravinářských přídatných látkách a potravinářských enzymech, a tím se zajišťuje 
jejich bezpečnost a jakost a usnadňuje se jejich skladování a používání. Posledně 
uvedená kategorie předtím nebyla na úrovni Společenství právně upravena.

(4) Potravinářské přídatné látky jsou látky, které se běžně nekonzumují jako potraviny 
samotné, ale záměrně se přidávají do potravin pro technologické účely, jako je 
konzervace potravin. Látky by se však měly považovat za potravinářské přídatné 
látky, pokud se používají za účelem dodání vůně a/nebo chuti. Látky považované za 
potraviny, které se mohou používat pro technologickou funkci, jako třeba kuchyňská 
sůl nebo šafrán pro barvení a potravinářské enzymy by kromě toho také neměly spadat 
do oblasti působnosti tohoto nařízení. Pokud jde o potravinářské enzymy, vztahuje se 
na ně nařízení (č.) …[o potravinářských enzymech], které vylučuje použití tohoto 
nařízení.

(5) Látky, které se nekonzumují jako samotné potraviny, ale záměrně se používají při 
zpracování potravin, a které pouze zůstávají jako rezidua v konečných potravinách 
a nemají technologický účinek v konečném produktu (pomocné látky), by také neměly 
spadat do působnosti tohoto nařízení.

(6) Potravinářské přídatné látky by se měly schválit a používat pouze tehdy, pokud splňují 
kritéria stanovená v tomto nařízení. Potravinářské přídatné látky musejí být při 
používání bezpečné, důvodem k jejich použití musí být to, že je z hlediska technologie 
nezbytné, jejich používání nesmí být pro spotřebitele zavádějící a jejich používání 
musí přinášet spotřebiteli užitek.

(7) Potravinářské přídatné látky musí vždy vyhovovat schváleným specifikacím.
Specifikace musí obsahovat údaje, podle nichž lze potravinářskou přídatnou látku 
odpovídajícím způsobem identifikovat, a to včetně původu, a musí popisovat přijatelná 
kritéria pro čistotu. Specifikace dříve vypracované pro potravinářské přídatné látky 
zařazené do směrnice Komise 95/31/ES ze dne 5. července 1995, kterou se stanoví 
specifická kritéria pro čistotu náhradních sladidel pro užití v potravinách, směrnice 
Komise 95/45/ES ze dne 26. července 1995, kterou se stanoví specifická kritéria pro 
čistotu týkající se barviv pro použití v potravinách a směrnice Komise 96/77/ES ze 
dne 2. prosince 1996, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských 
přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla by se měly ponechat, dokud 
nebudou odpovídající přídatné látky zapsány v přílohách tohoto nařízení. Tehdy by 
v nařízení měly být stanoveny specifikace týkající se těchto přídatných látek. Uvedené 
specifikace by se měly týkat přímo přídatných látek zařazených na seznamy 
Společenství v přílohách tohoto nařízení. Vzhledem ke komplexní povaze a podstatě 
těchto specifikací a v zájmu jasnosti by neměly být začleněny na uvedené seznamy 
Společenství jako takové, ale měly by být stanoveny v jednom nebo více samostatných 
nařízeních.
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(8) Některé potravinářské přídatné látky jsou povoleny pro specifická použití pro některé 
povolené enologické postupy a ošetření. Používání těchto potravinářských přídatných 
látek by mělo být v souladu s tímto nařízením a se zvláštními ustanoveními podle 
odpovídajících právních předpisů Společenství.

(9) Aby se zajistila jednotnost, mělo by se posouzení rizika a schválení potravinářských 
přídatných látek provádět postupem podle nařízení (ES) č. […], kterým se stanoví 
společné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy 
a látky určené k aromatizaci potravin.

(10) Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 
2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti 
potravin se má v otázkách, jimiž může být dotčeno veřejné zdraví, konzultovat 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).

(11) Potravinářská přídatná látka, která spadá do oblasti působnosti nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky 
modifikovaných potravinách a krmivech, by měla být povolena podle uvedeného 
nařízení dříve, než bude schválena podle tohoto nařízení.

(12) Potravinářská přídatná látka již schválená podle tohoto nařízení, která je připravena 
výrobními metodami nebo za použití výchozích materiálů, které se významným 
způsobem odlišují od výrobních metod nebo výchozích materiálů zařazených do 
posouzení rizika provedeného úřadem nebo které se odlišují od výrobních postupů 
nebo výchozích materiálů, na něž se vztahují stanovené specifikace, by měly být 
předloženy k hodnocení ze strany úřadu, a to k hodnocení s důrazem na specifikace.
Významně odlišnými výrobními metodami nebo výchozími materiály by se mohly 
rozumět změna výrobní metody od extrakce z rostlin k produkci fermentací, za použití 
mikroorganismu nebo genetickou modifikací původního mikroorganismu.

(13) Potravinářské přídatné látky musí být trvale sledovány a v případě potřeby kdykoliv 
přehodnoceny z hlediska měnících se podmínek použití a nových vědeckých 
informací.

(14) Členským státům, které ponechají zákazy používání některých přídatných látek 
v některých specifických potravinách považovaným za tradiční a vyráběným na jejich 
území, by se mělo povolit nadále tyto zákazy používat. Pokud jde o produkty jako 
„Feta“ nebo „Salame cacciatore“, zůstávají navíc tímto nařízením nedotčena 
restriktivnější pravidla spojená s používáním některých označení podle nařízení Rady 
(EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení 
a označení původu zemědělských produktů a potravin a nařízení Rady (EHS) 
č. 2082/92 ze dne 14. července 1992 o osvědčeních o zvláštní povaze zemědělských 
produktů a potravin.

(15) Na potravinářské přídatné látky se nadále vztahují obecné povinnosti týkající se 
označení podle směrnice 2000/13/ES a případně podle nařízení (ES) č. 1829/2003 
a 1830/2003. Kromě toho by v tomto nařízení měla být obsažena zvláštní ustanovení 
o označení potravinářských přídatných látek prodávaných výrobcům nebo konečným 
spotřebitelům.
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(16) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi.

(17) Pro vyvinutí a aktualizaci právních předpisů Společenství o potravinářských 
přídatných látkách přiměřeným a efektivním způsobem je nezbytné shromažďovat 
údaje, sdílet informace a koordinovat práci mezi členskými státy. Za tímto účelem 
může být užitečné provést zkoumání, jež by se zabývala specifickými otázkami 
s cílem usnadnit rozhodovací proces. Je třeba, aby mohlo Společenství tato zkoumání 
financovat jako součást svého rozpočtového řízení. Na financování uvedených 
opatření se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 
29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních 
předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních 
podmínkách zvířat, z čehož vyplývá, že právním základem pro financování výše 
uvedených opatření bude nařízení (ES) č. 882/2004.

(18) Členské státy mají provádět úřední kontroly, aby se vynucovalo dodržování tohoto 
nařízení v souladu s nařízením (ES) č. 882/2004.

(19) (...)
(20) Po přijetí tohoto nařízení přezkoumá Komise, které bude nápomocen Stálý výbor pro 

potravinový řetězec a zdraví zvířat, všechna stávající povolení na kritéria jiná než 
bezpečnost, jako jsou příjem, potřebnost v rámci technologie a potenciál uvést 
spotřebitele v omyl. Všechny potravinářské přídatné látky, které mají být nadále 
povoleny ve Společenství, by měly být převedeny na seznamy Společenství 
v přílohách II a III tohoto nařízení. Příloha III tohoto nařízení by měla být doplněna 
o ostatní potravinářské přídatné látky používané v potravinářských přídatných látkách 
a enzymech a podmínky jejich používání podle nařízení (ES) č. […], kterým se 
stanoví společné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské 
enzymy a látky určené k aromatizaci potravin. Ustanovení v příloze III, kromě 
ustanovení týkajících se nosičů potravinářských přídatných látek, by se neměla 
používat až do [1.1.2011], aby se poskytlo vhodné přechodné období.

(21) Aniž je dotčen výsledek uvedeného přezkoumání, do jednoho roku po přijetí tohoto 
nařízení by měla Komise stanovit program hodnocení pro úřad, kterým by se znovu 
vyhodnotila bezpečnost potravinářských přídatných látek, které byly ve Společenství 
již schváleny. Uvedený program by měl definovat potřeby a pořadí priorit, podle nichž 
se mají prověřovat potravinářské přídatné látky.

Obsah navrhovaného nařízení shrnuje Komise následovně:
Vytvoření nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinářských přídatných látkách, 
kterým se stanoví zásady pro používání potravinářských přídatných látek a stanoví se 
taxativní seznam látek, které se smějí používat jako potravinářské přídatné látky.

Zrušení směrnice Rady 89/107/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících 
se potravinářských přídatných látek povolených pro použití v potravinách určených k lidské 
spotřebě, směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/35/ES o náhradních sladidlech pro 
použití v potravinách, směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/36/ES o barvivech pro 
použití v potravinách a směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES o potravinářských 
přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla a rozhodnutí Evropského 
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parlamentu a Rady č. 292/97/ES o zachování vnitrostátních právních předpisů zakazujících 
používání některých specifických potravin.

Je třeba poznamenat, že důvodová zpráva Komise neposkytuje žádné odůvodnění pro to, aby 
byl jako právní základ použit pouze článek 95.

Posouzení

S ohledem na ustanovení návrhu nařízení, a zejména na body odůvodnění, které jsou uvedeny 
výše v plném znění, se domníváme, že cíle ochrany lidského zdraví a zavedení fungujícího 
vnitřního trhu jsou navzájem nerozlučně spjaty a ani jeden z nich není vzhledem k druhému 
druhotný a nepřímý. Cíle návrhu související s ochranou lidského zdraví a fungováním 
vnitřního trhu se zdají být rovnoměrně vyvážené. 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 jednomyslně rozhodl 
doporučit1, aby právním základem návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady 
o potravinářských přídatných látkách byl článek 95 i článek 175 Smlouvy o ES.

S úctou 

Giuseppe Gargani

  
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.


