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Vec: Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady o potravinárskych prídavných látkach (KOM(2006)0428 – C6-0260/2006 
– 2006/0145(COD))1

Vážený pán predseda,

listom z 28. februára 2007 ste žiadali Výbor pre právne veci v súlade s článkom 35 ods. 2 
rokovacieho poriadku, aby posúdil, či je právny základ uvedeného návrhu Komisie platný a 
primeraný.

Výbor preskúmal uvedenú vec na schôdzi, ktorá sa konala 20. marca 2007.

Hlavná spravodajkyňa výboru, pani Westlund, navrhuje zmeniť právny základ návrhu z
článku 95 na článok 95 spolu s článkom 175 Zmluvy o ES.

Právny základ

Všetky právne akty Spoločenstva musia vychádzať z právneho základu ustanoveného v
zmluve (alebo v inom právnom akte, kde je účelom predmetného aktu vykonanie iného aktu). 
Právny základ definuje právomoci Spoločenstva ratione materiae a upresňuje spôsob výkonu 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v Ú. v. EÚ.
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danej právomoci, t. j legislatívny nástroj alebo nástroje, ktoré sa môžu využiť, a postup 
rozhodovania.

Vzhľadom na dôsledky právneho základu je jeho výber mimoriadne dôležitý najmä pre 
Parlament, pretože určuje mieru jeho účasti a právomoci v legislatívnom procese.

Podľa Súdneho dvora nie je výber právneho základu subjektívny, ale „musí byť založený na 
objektívnych faktoroch, ktoré môžu byť súdne preskúmané“1, ako napríklad účel a obsah 
predmetného opatrenia2. Rozhodujúcim faktorom by mal byť hlavný cieľ opatrenia.3

Podľa judikatúry Súdneho dvora je všeobecný článok zmluvy dostatočným právnym 
základom aj vtedy, ak je druhoradým cieľom predmetného opatrenia dosiahnutie cieľa 
špecializovaného článku zmluvy4.

Ak sú ale ciele ochrany ľudského zdravia a vytvárania a fungovania vnútorného trhu 
neoddeliteľne prepojené bez toho, aby bol jeden z nich sekundárny alebo nepriamy 
vzhľadom na druhý, mali by byť použité obidva právne základy, vzhľadom na to, že v článku 
95 aj článku 175 ods. 1 je stanovený ten istý postup rozhodovania (spolurozhodovanie)5. 

Hlavný výbor navrhuje, aby bol právnym základom návrhu nariadenia článok 1756 spolu 
s článkom 957 Zmluvy o ES. Článok 175 ods. 1 sa odvoláva na ciele článku 1741, a to najmä

  
1 Vec 45/86 Komisia/Rada [1987] s. 1439, ods. 5.
2 Vec C-300/89 Komisia/Rada [1991] s. I-287, ods. 10.
3 Vec C-377/98 Holandsko/Európsky parlament a Rada [2001] s. I-7079, ods. 27.
4 Vec C-377/98 Holandsko/Európsky parlament a Rada [2001] s. I-7079, ods. 27 – 28; Vec C-491/01 British 
American Tobacco (Investments) a Imperial Tobacco [2002] s. I-11453, ods. 93 – 94.
5 Vec C-165/87 Komisia/Rada [1988] s. 5545, ods. 11.
6 Článok 175 ods. 1
1. Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 251 a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a 
Výborom regiónov rozhodne o postupoch, ktoré má Spoločenstvo prijať na dosiahnutie cieľov uvedených v 
článku 174.
7 Článok 95
1. Odlišne od článku 94 sa nasledujúce ustanovenia použijú na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 14, pokiaľ 
táto zmluva neustanoví inak. Rada v súlade s postupom podľa článku 251 a po porade s Hospodárskym a 
sociálnym výborom prijíma opatrenia na aproximáciu ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a 
správnych opatrení členských štátov, ktoré smerujú k vytváraniu a fungovaniu vnútorného trhu.
2. Odsek 1 sa nevzťahuje na fiškálne ustanovenia, na ustanovenia, ktoré sa týkajú voľného pohybu osôb, ani na 
tie, ktoré sa týkajú práv a záujmov zamestnancov.
3. Komisia vo svojich návrhoch podľa odseku 1, ktoré sa týkajú zdravia, bezpečnosti, ochrany životného 
prostredia a ochrany spotrebiteľa, berie za základ vysokú úroveň takejto ochrany, prihliadajúc najmä na vývoj 
vychádzajúci z nových vedeckých poznatkov. V rámci svojich príslušných právomocí sa tento cieľ usiluje 
dosiahnuť aj Európsky parlament a Rada.
4. Ak po prijatí zosúlaďovacích opatrení Radou alebo Komisiou členský štát, z dôležitých dôvodov uvedených v 
článku 30 alebo týkajúcich sa ochrany životného alebo pracovného prostredia, považuje za nevyhnutné zachovať 
vnútroštátne ustanovenia, upovedomí o nich Komisiu a uvedie dôvody ich zachovania.
5. Okrem toho, bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, ak po prijatí zosúlaďovacích opatrení Radou alebo Komisiou 
považuje členský štát za nevyhnutné zaviesť na základe svojich špecifických problémov nové vnútroštátne 
ustanovenia vychádzajúce z nových vedeckých poznatkov na ochranu životného alebo pracovného prostredia, 
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— udržiavanie, ochranu a zlepšovanie kvality životného prostredia,
— ochranu ľudského zdravia,
— rozvážne a racionálne využívanie prírodných zdrojov,
— podporu opatrení na medzinárodnej úrovni pri riešení regionálnych alebo celosvetových
problémov životného prostredia. 

Cieľ a obsah návrhu nariadenia a posúdenie jeho právneho základu

Článok 1 navrhovaného nariadenia znie takto: Toto nariadenie určuje pravidlá pre 
potravinárske prídavné látky používané v potravinách na zabezpečenie účinného fungovania 
vnútorného trhu a vysokého stupňa ochrany zdravia ľudí a ochrany spotrebiteľov.

Na uvedené účely toto nariadenie ustanovuje:

a) zoznamy v Spoločenstve schválených potravinárskych prídavných látok;
b) podmienky používania potravinárskych prídavných látok v potravinách, v 

potravinárskych prídavných látkach a v potravinárskych enzýmoch;
c) pravidlá označovania potravinárskych prídavných látok predávaných ako takých.

Odôvodnenia 1 až 21 sú nasledovné:
    

upovedomí o týchto ustanoveniach Komisiu a uvedie dôvody ich zavedenia.
6. Komisia do šiestich mesiacov po oznámení uvedenom v odsekoch 4 a 5 dané vnútroštátne ustanovenia schváli 
alebo zamietne na základe overenia, že neslúžia svojvoľnej diskriminácii alebo skrytému obmedzovaniu 
obchodu medzi členskými štátmi, a nebránia fungovaniu vnútorného trhu.
Ak Komisia v tejto lehote nerozhodne, vnútroštátne ustanovenia uvedené v odsekoch 4 a 5 sa považujú za 
schválené.
V prípadoch opodstatnených komplexnosťou veci a za predpokladu, že sa tým neohrozí ľudské zdravie, môže 
Komisia upovedomiť daný členský štát o prípadnom predĺžení uvedenej lehoty najviac o ďalších šesť mesiacov.
7. Ak je podľa odseku 6 členský štát oprávnený zachovať alebo zaviesť vnútroštátne ustanovenia odlišné od 
zosúlaďovacieho opatrenia, Komisia okamžite preskúma, či treba navrhnúť prispôsobenie tohto opatrenia.
8. Ak členskému štátu vznikne v určitej oblasti, ktorá bola predmetom zosúlaďovacích opatrení, špecifický 
problém verejného zdravia, dá tento do pozornosti Komisie, ktorá okamžite preskúma, či treba Rade navrhnúť 
príslušné opatrenia.
9. Odchylne od postupov stanovených v článkoch 226 a 227 môže Komisia alebo ktorýkoľvek členský štát podať 
vec priamo Súdnemu dvoru, ak sa domnieva, že iný členský štát neprimerane využíva právomoci stanovené v 
tomto článku.
10. Zosúlaďovacie opatrenia uvedené vyššie obsahujú v odôvodnených prípadoch aj ochrannú doložku 
oprávňujúcu členské štáty, aby z jedného alebo viacerých dôvodov nehospodárskej povahy uvedených v článku 
30 prijali dočasné opatrenia podliehajúce kontrolnému postupu Spoločenstva.

1 Článok 174 ods. 1
1. Politika Spoločenstva v oblasti životného prostredia prispieva k uskutočňovaniu nasledujúcich cieľov: 
— udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia,
— ochrana ľudského zdravia,
— rozvážne a racionálne využívanie prírodných zdrojov,
— podpora opatrení na medzinárodnej úrovni pri riešení regionálnych alebo celosvetových
problémov životného prostredia. 
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(1) Voľný pohyb bezpečných a zdravých potravín je základným aspektom vnútorného 
trhu a významne prispieva k zdraviu a blahu občanov a k ich ekonomickým a 
sociálnym záujmom.

(2) Pri vykonávaní politiky Spoločenstva by sa mala zabezpečovať vysoká úroveň 
ochrany ľudského života a zdravia. Toto nariadenie nahrádza predchádzajúce smernice 
a rozhodnutia týkajúce sa potravinárskych prídavných látok povolených na používanie 
v potravinách s cieľom zabezpečiť účinné fungovanie vnútorného trhu a vysoký 
stupeň ochrany zdravia ľudí a záujmov spotrebiteľov prostredníctvom zrozumiteľných 
a racionálnych postupov.

(3) Toto nariadenie harmonizuje používanie potravinárskych prídavných látok v 
potravinách v Spoločenstve. To zahŕňa používanie potravinárskych prídavných látok v 
potravinách, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 89/398/EHS z 3. mája 1989 o 
aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú potravín na určité 
nutričné využitie a používanie určitých potravinárskych farbív na zdravotné 
označovanie mäsa a na zdobenie a pečiatkovanie vajec. Harmonizuje aj používanie 
potravinárskych prídavných látok v potravinárskych prídavných látkach a v 
potravinárskych enzýmoch, pričom zabezpečuje ich bezpečnosť a kvalitu a uľahčuje 
ich skladovanie a používanie. Posledná uvedená kategória nebola dosiaľ na úrovni 
Spoločenstva právne upravená.

(4) Potravinárske prídavné látky sú látky, ktoré sa bežne nekonzumujú ako samostatné 
potraviny, pridávajú sa však do potravín na technologické účely, ako je konzervovanie 
potravín. Látky, ktoré sa pridávajú na účely dodania vône a/alebo chuti by sa nemali 
považovať za potravinárske prídavné látky. Okrem toho, látky považované za 
potraviny, ktoré sa môžu používať na technologickú funkciu, napr. chlorid sodný, 
alebo šafran na prifarbovanie, a potravinárske enzýmy by tiež nemali spadať do 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Napokon, pokiaľ ide o enzýmy, vzťahuje sa na 
ne nariadenie (č.) …[o potravinárskych enzýmoch], ktoré vylučuje aplikáciu tohto 
nariadenia.

(5) Látky, ktoré sa nekonzumujú ako samostatné potraviny, ale zámerne sa používajú pri 
spracovaní potravín, a v konečných potravinách zostávajú len ako rezíduá a nemajú 
technologický účinok v konečnom výrobku (pomocné technologické látky), by nemali 
spadať pod pôsobnosť tohto nariadenia.

(6) Potravinárske prídavné látky by sa mali schváliť a používať, len ak spĺňajú kritériá 
stanovené v tomto nariadení. Potravinárske prídavné látky musia byť pri používaní 
bezpečné, ich používanie musí byť technologicky nevyhnutné, nesmie zavádzať 
spotrebiteľa a musí byť pre spotrebiteľa užitočné.

(7) Potravinárske prídavné látky musia vždy zodpovedať schváleným špecifikáciám. 
Špecifikácia by mala obsahovať informácie, podľa ktorých sa dá potravinárska 
prídavná látka adekvátne identifikovať, vrátane pôvodu a opisu prijateľných kritérií 
čistoty. Už vypracované špecifikácie pre potravinárske prídavné látky, začlenené do 
smernice Komisie 95/31/ES z 5. júla 1995 ustanovujúcej osobitné kritériá čistoty 
týkajúce sa sladidiel na použitie v potravinách, do smernice 95/45/ES z 26. júla 1995, 
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ktorou sa ustanovujú osobitné kritériá čistoty týkajúce sa farbív určených na 
používanie v potravinách a do smernice Komisie 96/77/ES z 2. decembra 1996
ustanovujúcej špecifické kritériá čistoty potravinárskych prídavných látok iných ako 
farbivá a sladidlá, by sa mali ponechať, kým nebudú príslušné prídavné látky zapísané 
do príloh k tomuto nariadeniu. Vtedy sa špecifikácie týkajúce sa uvedených 
prídavných látok sústredia do jedného nariadenia. Tieto špecifikácie by sa mali priamo 
vzťahovať na prídavné látky zaradené do zoznamov Spoločenstva v prílohách k 
tomuto nariadeniu. Vzhľadom na komplexný charakter a podstatu takýchto 
špecifikácií by sa však v záujme jasnosti nemali ako také zaradiť do uvedených 
zoznamov Spoločenstva, ale mali by byť uvedené v jednom samostatnom nariadení 
alebo vo viacerých samostatných nariadeniach.

(8) Niektoré potravinárske prídavné látky sú povolené na konkrétne účely pre niektoré 
povolené vinárske praktiky a postupy. Používanie týchto potravinárskych prídavných 
látok by malo byť v súlade s týmto nariadením a konkrétnymi ustanoveniami 
uvedenými v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva.

(9) S cieľom zabezpečiť jednotnosť by sa malo posudzovanie rizika a schvaľovanie 
potravinárskych prídavných látok vykonávať v súlade s postupom ustanoveným v 
nariadení (ES) č. […], ktorým sa zriaďuje spoločný postup schvaľovania 
potravinárskych prídavných látok, potravinárskych enzýmov a potravinárskych 
aromatických látok.

(10) V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 
2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, 
zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach 
bezpečnosti potravín, treba záležitosti, ktoré by mohli ovplyvniť verejné zdravie, 
konzultovať s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín („úrad“).

(11) Potravinárska prídavná látka, ktorá spadá do pôsobnosti nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky 
modifikovaných potravinách a krmivách by sa mala schváliť podľa uvedeného 
nariadenia skôr, než sa schváli v zmysle tohto nariadenia. 

(12) Potravinárska prídavná látka už schválená v zmysle tohto nariadenia, ktorá sa 
pripravila odlišným spôsobom alebo z východiskových materiálov značne odlišných 
od tých, ktoré sa zaradili do posúdenia rizika vykonaného úradom, alebo ktorej 
špecifikácia sa líši od vymedzených špecifikácií, by sa mala predložiť úradu na 
zhodnotenie s dôrazom na špecifikácie. Významne odlišné výrobné postupy alebo 
východiskové materiály by mohli znamenať, že sa výrobný postup zmení z rastlinnej 
extrakcie na fermentačnú výrobu s použitím mikroorganizmu alebo sa uplatní 
genetická modifikácia pôvodného mikroorganizmu.

(13) Potravinárske prídavné látky by sa mali sústavne sledovať a v prípade potreby 
prehodnocovať z hľadiska meniacich sa podmienok používania a nových vedeckých 
informácií.
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(14) Členským štátom, v ktorých dosiaľ platí zákaz používania určitých prídavných látok v 
určitých potravinách považovaných za tradičné a vyrábaných na ich území, by sa malo 
dovoliť, aby si takýto zákaz naďalej zachovali. Okrem toho, pokiaľ ide o také výrobky 
ako „Feta“ alebo „Salame cacciatore“, bez toho, aby boli dotknuté reštriktívnejšie 
pravidlá, sa toto nariadenie vzťahuje aj na používanie určitých označení podľa 
nariadenia (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisných označení a 
označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín a nariadenia Rady (EHS) 
č. 2082/92 zo 14. júla 1992 o osvedčeniach špecifického charakteru na 
poľnohospodárske výrobky a potraviny.

(15) Potravinárske prídavné látky zostávajú predmetom všeobecných povinností týkajúcich 
sa označovania, ako je ustanovené smernicou 2000/13/ES, prípadne nariadeniami (ES) 
č. 1829/2003 a 1830/2003. Okrem toho, v tomto nariadení by sa mali zachovať 
osobitné ustanovenia o označovaní potravinárskych prídavných látok predávaných 
výrobcovi alebo konečnému spotrebiteľovi.

(16) Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy na 
výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu.

(17) V záujme vypracovania a aktualizácie právnych predpisov Spoločenstva o 
potravinárskych prídavných látkach primeraným a účinným spôsobom je nevyhnutné 
zbierať údaje, zdieľať informácie a koordinovať prácu medzi členskými štátmi. Z toho 
dôvodu môže byť užitočné vykonanie štúdií zameraných na konkrétne problémy s 
cieľom uľahčiť rozhodovací proces. Je vhodné, aby Spoločenstvo takéto štúdie 
financovalo ako súčasť svojho rozpočtového postupu. Na financovanie takýchto 
opatrení sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 
z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť 
overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat 
a o starostlivosti o zvieratá a v dôsledku toho právnym základom na financovanie 
uvedených opatrení bude nariadenie (ES) č. 882/2004.

(18) Členské štáty majú vykonávať úradné kontroly s cieľom zabezpečiť dodržiavanie 
tohto nariadenia v súlade s nariadením (ES) č. 882/2004.

(19) (...).
(20) V nadväznosti na schválenie tohto nariadenia by Komisia mala s pomocou stáleho 

výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat preskúmať všetky existujúce 
povolenia z hľadiska iných kritérií ako je bezpečnosť, napríklad z hľadiska príjmu, 
technologickej nevyhnutnosti a potenciálneho zavádzania spotrebiteľa. Všetky 
potravinárske prídavné látky, ktorých schvaľovanie má pokračovať na úrovni 
Spoločenstva, by sa mali previesť na zoznamy Spoločenstva v prílohách II a III k 
tomuto nariadeniu. Do prílohy III k tomuto nariadeniu treba doplniť ostatné 
potravinárske prídavné látky používané v potravinárskych prídavných látkach a 
enzýmoch, a podmienky ich používania v súlade s nariadením (ES) č. […], ktorým sa 
zavádza spoločný postup schvaľovania potravinárskych prídavných látok, 
potravinárskych enzýmov a potravinárskych aromatických látok. V snahe poskytnúť 
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vhodné prechodné obdobie, ustanovenia v prílohe III, s výnimkou ustanovení 
týkajúcich sa nosičov potravinárskych prídavných látok, by sa nemali uplatňovať do 
[1. 1. 2011].

(21) Bez toho, aby bol dotknutý výsledok uvedeného preskúmania, v rámci jedného roka 
od prijatia tohto nariadenia by mala Komisia stanoviť program hodnotenia pre úrad na 
prehodnotenie bezpečnosti potravinárskych prídavných látok, ktoré už boli v 
Spoločenstve schválené. Tento program by mal definovať potreby a poradie priorít, 
podľa ktorých sa majú schválené potravinárske prídavné látky preverovať.

Komisia zhŕňa obsah navrhovaného nariadenia takto:
Príprava nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o potravinárskych prídavných látkach, 
ktorým sa stanovia zásady používania potravinárskych prídavných látok a stanoví sa pozitívny 
zoznam látok, ktoré sa môžu používať ako potravinárske prídavné látky.

Zrušenie smernice Rady 89/107/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov 
týkajúcich sa potravinárskych prídavných látok povolených na použitie v potravinách 
určených na ľudskú spotrebu, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 94/35/ES o sladidlách 
používaných v potravinách, 94/36/ES o farbivách pre použitie v potravinách a 95/2/ES o 
potravinárskych prídavných látkach iných ako farbivá a sladidlá a rozhodnutia Európskeho 
parlamentu a Rady č. 292/97/ES o zachovaní vnútroštátnych právnych predpisov 
zakazujúcich používanie niektorých prísad vo výrobe niektorých špecifických potravín.

Berie sa na vedomie, že dôvodová správa Komisie nedáva žiadne odôvodnenie toho, prečo sa 
ako právny základ využil len článok 95.

Posúdenie

S ohľadom na ustanovenia návrhu nariadenia a najmä na odôvodnenia uvedené in extenso
vyššie sa výbor domnieva, že ciele ochrany ľudského zdravia a vytvorenia a fungovania 
vnútorného trhu sú navzájom nerozlučne spojené bez toho, aby jeden z nich bol druhoradý 
a nepriamy vo vzťahu k druhému. Zdá sa, že ciele návrhu, ktoré súvisia s ochranou ľudského 
zdravia a vytvorením a fungovaním vnútorného trhu, sú v rovnováhe. Preto sa výbor 
domnieva, že právnym základom by mal byť článok 95 i článok 175 Zmluvy o ES.

Záver

Výbor pre právne veci preto na schôdzi, ktorá sa konala 20. marca 2007, jednomyseľne1

rozhodol Vám odporučiť, aby bol právnym základom návrhu nariadenia Európskeho 
  

1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Giuseppe Gargani (predseda), Cristian Dumitrescu (podpredseda), 
Rainer Wieland (podpredseda), Francesco Enrico Speroni (podpredseda), 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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parlamentu a Rady o potravinárskych prídavných látkach, článok 95 a článok 175 Zmluvy o ES.

S úctou,

Giuseppe Gargani


