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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 5-33

Návrh zprávy (PE 355.470v01-00)
Mojca Drčar Murko
Potravinářské přídatné látky jiné než barviva a náhradní sladidla a Směrnice 94/35/ES o 
náhradních sladidlech pro použití v potravinách

Návrh směrnice (KOM(2004)0650 – K6-0139/2004 – 2004/0237(COD)) – měnící zákon

Text navrhovaný Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložil Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 5
BOD ODŮVODNĚNÍ 9 

(9) Vědecký výbor pro potraviny vyhodnotil 
informaci o bezpečnosti sojové 
hemicelulózy a své stanovisko vyjádřil dne 
4. dubna 2003. Výbor dospěl k názoru, že 
použití sojové hemicelulózy je v některých 
požadovaných potravinách a v určitých 
dávkách přijatelné. Je proto vhodné, aby 
bylo povoleno používání sojové 
hemicelulózy pro některé účely.

(9) Vědecký výbor pro potraviny vyhodnotil 
informaci o bezpečnosti sojové 
hemicelulózy a své stanovisko vyjádřil dne 
4. dubna 2003. Výbor dospěl k názoru, že 
použití sojové hemicelulózy je v některých 
požadovaných potravinách a v určitých 
dávkách přijatelné. Je proto vhodné, aby 
bylo povoleno používání sojové 
hemicelulózy pro některé účely. Aby se 
vyšlo vstříc alergikům, nemělo by toto 
používání být povoleno v potravinách, ve 
kterých se neočekává přítomnost sójových 
reziduí. 
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Or. sv

Odůvodnění

Pokud by bylo používání sojové hemicelulózy rozšířeno na všechny navrhované potraviny, 
významně by to omezilo výběr potravin alergiky. To platí především pro přílohy jako je rýže a 
nudle, u kterých se neočekává přítomnost sójových reziduí, které jsou alergeny. Aroma se 
přidává do většiny potravin v různých fázích jejich výroby a riziko je povinně označováno.
Existují přídatné látky do potravin, které lze používat místo sójové hemicelulózy a které 
nevyvolávají alergické reakce. 

Pozměňovací návrh, který předložila Margrete Auken

Pozměňovací návrh 6
ČLÁNEK 1, BOD 1 A (nový)

ČLÁNEK 5, odrážka 3 a (nová) (Směrnice 95/2/ES)

(1a) Nová odrážka 3a se vkládá do 
ČLÁNKU 5
"nebo
- pokud bude vytvořena dokumentace 
dokládající technickou potřebu nastavení 
vyšších hodnot pro konkrétní produkt nebo 
skupinu produktů, jak uvádí příloha III, 
C."

Or. da

Odůvodnění

Návrh Komise není v souladu s postojem EFSA z roku 2003, podle kterého pouze u některých 
masných výrobků je nutné přídatné množství 150 mg/kg za účelem prevence růstu 
mikroorganismů, včetně bakterie Clostridium botulinum. Pro drtivou většinu solených masných 
výrobků je dostatečné přídatné množství 50-100 mg/kg. Výše uvedený pozměňovací návrh 
rozlišuje mezi výrobky, aby mohlo obecně platit povolení maximálně 100 mg/kg a dusitan mohl 
být povolen v přídatném množství 150 mg/kg jen pro vybrané výrobky, kde je to zdůvodněno 
skutečnou technologickou potřebou. 

Pozměňovací návrh, který předložila Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 7
ČLÁNEK 1 A (nový)

ČLÁNEK 1a
Do dvou let od data, kdy tato směrnice 
vejde v platnost, předloží Komise návrh 
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Evropskému parlamentu a Radě, který 
bude omezovat celkové množství 
povolených přídatných látek potravin. Když 
bude potravinářský průmysl požadovat 
povolení nové přídatné látky, bude muset 
předložit návrh na zrušení povolení jiné 
přídatné látky. 

Or. en

Odůvodnění

Stále rostoucí počet přídatných látek potravin rozšiřuje počet drobných rizik snižujících 
bezpečnost potravin, které nelze snadno vyhodnotit, a které by mohly vést k synergiím účinků 
různých látek. Proto by celkový počet povolených přídatných látek potravin měl být omezen a 
pokud by potravinářský průmysl chtěl požádat o povolení nové přídatné látky, měl by současně 
navrhnout zrušení povolení jiné přídatné látky, která je nejméně potřeba. 

Pozměňovací návrh, který předložila Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 8
ČLÁNEK 1 B (nový)

ČLÁNEK 1b 
Do dvou let od data, kdy tato směrnice 
vejde v platnost, předloží Komise návrh 
Evropskému parlamentu a Radě, který 
bude vyhodnocovat všechny povolené 
přídatné látky potravin, včetně barviv a 
náhradních sladidel, z hlediska toho, zda 
jsou stále splněny všechny podmínky 
povolení stanovené v příloze II Směrnice 
89/107/EHS.

Or. en

Odůvodnění

Když bylo v roce 1988 rozhodnuto o zákonu Společenství o přídatných látkách potravin, trval 
tento zákon na tom aby byly tyto přídatné látky schváleny pouze tehdy, pokud bude splněna řada 
obecných podmínek:

• Zdůvodnitelná technologická potřeba/výhoda pro spotřebitele

• Neexistence rizika pro zdraví spotřebitele
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• Neexistence zavádějících formací spotřebitele

Po více než 15 letech od data, kdy byl tento zákon uveden v platnost, by mělo být vyhodnoceno, 
zda jsou tyto podmínky stále ještě splněny řadou přídatných látek potravin, které Společenství 
mezitím schválilo. 

Pozměňovací návrh, který předložila Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 9
ČLÁNEK 1 C (nový)

ČLÁNEK 1c 
Zpráva uvedená v článku 1b se zvlášť 
zaměří na dopad na lidské zdraví 
představovaný přídatnými látkami, u 
kterých existuje podezření, že představují 
riziko pro lidské zdraví, jako je například 
mimo jiné E 320 (butylovaný 
hydroxyanizol, BHA), E 321 (butylovaný 
hydroxytoluen, BHT), E 385 (vápenná soda 
EDTA), E 431 (Polyoxyetylén (40)stearan; 
E 432 až E 436 (polysorbáty), E 1201 
(polyvinylpyrolidon) a E 1202 
(polyvinylpolypyrolidon).

Or. en

Odůvodnění

Při přehodnocování bezpečnosti přídatných látek potravin by se Komise měla zaměřit na látky, 
které již jiné instituce označily za kritické z hlediska bezpečnosti pro lidské zdraví: 

• Látky E 320 (Butylovaný hydroxyanizol (BHA)) a E 321 (Butylovaný hydroxytoluen 
(BHT)) jsou syntetické antioxidanty, které mohou vyvolávat alergické reakce. Byly 
vyhodnoceny jako potenciální karcinogeny nebo jako neklasifikovatelné látky (podle 
Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny Světové zdravotnické organizace) a existuje 
podezření na jejich narušování funkcí žláz s vnitřní sekrecí a vyvolávání hyperaktivity 
těchto žláz 

• Vápenná soda EDTA (E 385) je syntetický antioxidant tvořící sloučeniny s minerálními 
solemi, které mohou zvýšit ukládání těžkých kovů v organismu a vést k problémům 
látkové výměny. Tato látka není povolena v Austrálii.

• Syntetický stabilizátor Polyoxyetylén(40)stearát (E 431) může obsahovat škodlivé vedlejší 
produkty (etylén oxid, mono- a dietylénglykoly). 

• Polysorbáty (E 432 - E 436) jsou syntetické emulgátory, které mohou obsahovat škodlivá 
rezidua (Etylén oxid, etylén glykoly), mohou zvyšovat absorpci lipofilních látek a mají 
vliv na trávení řady látek.
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E 1201 (polyvinylpyrolidon) a E 1202 (polyvinylpolypyrolidon) mohou obsahovat rezidua 
vinylpyrolidonu, látky, která je považována za karcinogen zvířat. Látka E1201 byla vyhodnocena 
Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny Světové zdravotnické organizace jako 
neklasifikovatelná.

Pozměňovací návrh, který předložila Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 10
ČLÁNEK 2 A (nový)

ČLÁNEK 2a 
Do dvou let od data, kdy tato směrnice 
vejde v platnost, předloží Komise návrh 
Evropskému parlamentu a Radě, který 
bude přehodnocovat povolení náhradního 
sladidla aspartam, včetně přehodnocení 
minulých schvalovacích procesů FDA. 
Zpráva bude rovněž zahrnovat legislativní 
návrhy na zlepšení označování výrobků 
obsahujících aspartam, zejména za účelem 
ochrany nejvíce zranitelných skupin osob, 
jako jsou těhotné ženy, kojenci a malé děti. 
Komise rovněž znovu posoudí omezení 
používání tradičního sladidla Stevia, při 
zvážení všech dostupných údajů.

Or. en

Odůvodnění

Používání aspartamu zvyšuje míru vystavení jeho metabolitům, kterými jsou 
metanol/formaldehyd a fenylalanin, a uvádí se, že vyvolává například bolesti hlavy, nevolnost a 
alergické reakce, zejména u citlivějších osob. Jeho široké použití by proto mělo být Komisí ve 
spolupráci s příslušnými vědeckými výbory přehodnoceno se zvážením všech dostupných údajů a 
při respektování zásady prevence.  
Vyhodnocení minulých schvalovacích metod je požadováno proto, že se zdá, že existují důkazy o 
tom, že původní studie neprokázaly bezpečnost aspartamu. Nicméně další schválení jsou hlavně 
založena na posouzení FDA. 

Pozměňovací návrh, který předložil Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 11
ČLÁNEK 2 A (nový)

ČLÁNEK 2a
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Komise předloží zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě o zavedení nové 
kategorie „sportovních nápojů" směrnicí 
94/35/ES. Jedná se o oblast výrobků, u 
kterých jsou kladeny zvláštní požadavky na 
výživnou hodnotu. Tato zpráva mimo jiné 
přezkoumá snížení používání sladidel ve 
výrobcích, které jsou označeny jako 
„výrobky se sníženou energetickou 
hodnotou“ nebo jako výrobky "bez cukru“, 
z dnešní hranice 30% na 25%. 

Or. en

Odůvodnění

Protože neexistuje standardní srovnávací výrobek, sladidlo je nutno přidávat v takovém 
množství, aby kdyby bylo nahrazeno cukrem, obsahoval by výrobek o 30% méně energie než 
výrobek s plným ekvivalentem cukru. To vyžaduje přidat více sladidla, než je nutné pro splnění 
požadavku chuťové přijatelnosti a výživné hodnoty, což má za následek, že výsledný výrobek je 
příliš sladký. 

Pozměňovací návrh, který předložila Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 12
PŘÍLOHA I, BOD 3 (A A) (nový)

Příloha III, část B (Směrnice 95/2/ES)

(aa) Část B se mění takto:
Přidává se následující poznámka: 
"2a. Použití sulfitů musí být na výrobku 
označeno jako upozornění pro alergiky a 
astmatiky na přítomnost sulfátů a sulfitů v 
potravině"

Or. en

Odůvodnění

Sulfáty a sulfity mohou být pro astmatiky a alergiky nebezpečné. Proto je důležité, aby byla 
přítomnost těchto přídatných látek v potravinářských výrobcích označena a příslušné skupiny 
spotřebitelů tak byly varovány. 
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Pozměňovací návrh, který předložil Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 13
PŘÍLOHA I, BOD 3 (A A) (nový)

PŘÍLOHA III, část B (Směrnice 95/2/ES)

Text navrhovaný Komisí

Korýši a hlavonožci
- vaření 50

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Korýši a hlavonožci
- vaření 150

Or. en

Odůvodnění

Maximální hladina vyjádřená jako SO2 se mění, aby se opravila „technická chyba“ ve směrnici 
95/2/ES, kde jsou hladiny oxidu siřičitého bezdůvodně mnohem nižší u vařených než u syrových 
korýšů.

Pozměňovací návrh, který předložila María del Pilar Ayuso González

Pozměňovací návrh 14
PŘÍLOHA I, BOD 3 (A A) (nový)

PŘÍLOHA III, část B (Směrnice 95/2/EC)

Text navrhovaný Komisí

Korýši a hlavonožci

- vaření 50(1)

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Korýši a hlavonožci

- vaření 50(1)

-korýši rodu Paneidae, Solenceridae, Aristeidae:

- do 80 jednotek 135(1) 
- mezi 80 a 120 jednotkami 180(1)

- nad 120 jednotek 270(1)
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Or. es

Odůvodnění

Když byla přijata realizační směrnice, bylo stanoveno, že vaření snižuje hladinu sulfitů o třetinu 
v porovnání s čerstvými korýši. Zkušenosti ukázaly, že tomu tak není, a že hladina sulfitů se 
snižuje maximálně o 10%. Tato skutečnost společně se skutečností, že současná úroveň 50 mg/kg 
nechrání vařené garnáty před melanózou, ukazuje, že stávající maximální hladina SO2 ve 
vařených výrobcích musí být sladěna s maximální hladinou aktuálně povolenou pro čerstvé 
korýše. To není otázka zvýšení aktuálně platných množství sulfitů v korýších, ale otázka opravy 
chyby. 

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 15
PŘÍLOHA I, BOD 3 (A A) (nový)

PŘÍLOHA III, Část B (Směrnice 95/2/EC)

Pozměňovací návrhy Parlamentu 

(aa) V části B se přidávají tyto řádky: 

Stolní hrozny 10 mg/kg
Čerstvé liči (čínské švestky) 10 mg/kg

Or. en

Odůvodnění

Tohle je velmi důležité jak pro spotřebitele, tak pro potravinářský průmysl, pro zajištění trvalé 
dostupnosti těchto oblíbených výrobků. 

SO2 je potřeba pro prevenci vývoje botrytidy u stolních hroznů, která způsobuje hnití hroznů, a 
proto, aby čerstvé liči nekysly. Nový přídavek je požadován v příloze III, části B Směrnice 95/2, 
aby bylo zajištěno, že tyto produkty budou spotřebitelům nadále k dispozici. Protože tyto 
produkty jsou již v mnoha členských státech v prodeji, tento přídavek slouží ke zvýšení právní 
přehlednosti a neočekává se, že by významně přispěl ke zvýšení příjmu kysličníku siřičitého. 

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 16
PŘÍLOHA I, BOD 3 (A A) (nový)

PŘÍLOHA III, Část B (Směrnice 95/2/ES)

Text navrhovaný Komisí

Zavařené třešně s bílou peckou, rehydrované sušené ovoce a 
liči

100 mg/kg
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Pozměňovací návrhy Parlamentu

(aa) Část B, tabulka, se mění takto : 

Zpracované sušené ovoce 650 mg/kg
Zavařené třešně s bílou peckou a liči 100 mg/kg

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh opravuje anomálii ve Směrnici 95/2/ES zvýšením povolené hladiny 
SO2 v dehydrovaném sušeném ovoci ze 100 mg/kg na 650 mg/kg. Současné maximální hladina 
SO2 100 mg/kg v dehydrovaném sušeném ovoci brání použití sušeného ovoce v potravinářském 
průmyslu pro výrobu ovocných  kompotů nebo snídaňového ovoce připravovaného s ovocnou 
šťávou, protože neexistuje mechanismus odstranění přebytečného SO2 a snížení jeho hladiny na 
100 mg/kg a současně výroby komerčně přijatelného výrobku. Nelze povolit maximální hladinu v 
sušeném ovoci 2000 mg/kg a v jeho dalším zpracování (rehydratací) ji omezit na pouhých 100 
mg/kg.

Pozměňovací návrh, který předložili Horst Schnellhardt a Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 17
PŘÍLOHA I, BOD 3 (B)

PŘÍLOHA III, část C (Směrnice 95/2/ES)Text navrhovaný Komisí

E 249
E 250

Dusitan draselný*
Dusitan sodný*

Masné výrobky
Sterilované masné výrobky (Fo > 
3,00)**

Wiltshirská uzená slanina a šunka

Sušená uzená slanina a šunka

Uzený jazyk, telecí v rosolu, hovězí 
žebro

150 mg/kg
100 mg/kg
vyjádřené jako 
NaNo2

175 mg/kg jako 
reziduum

175 mg/kg jako 
reziduum

10 mg/kg jako 
reziduum vyjádřené 
jako NaNo2
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E 251

E 252

Dusičnan sodný

Dusičnan draselný

Tepelně neupravené masné výrobky

Wiltshirská uzená slanina a šunka

Sušená uzená slanina a šunka

Uzený jazyk, telecí v rosolu, hovězí 
žebro

150 mg/kg 
vyjádřené jako 
NaNo3

250 mg/kg jako 
reziduum

250 mg/kg jako 
reziduum

10 mg/kg jako 
reziduum
vyjádřené jako 
NaNo3

E 251
E 252

Dusičnan sodný
Dusičnan draselný

Tvrdý, polotvrdý a měkký sýr
Mlékárenská obdoba sýra

Nakládané herinky a šproty

150 mg/kg v sýrovém 
mléce

150 mg/kg v sýrovém 
mléce

500 mg/kg
vyjádřené jako 
NaNo3

Pozměňovací návrhy Parlamentu

E 249 Dusitan draselný* Masné výrobky 150 mg/kg

E 250 Dusitan sodný* Sterilované masné výrobky (Fo > 
3,00)**

100 mg/kg vyjádřené 
jako NaNo2

Wiltshirská uzená slanina a šunka
175 mg/kg jako 
reziduum

Sušená uzená slanina a šunka
175 mg/kg jako 
reziduum

Uzený jazyk, telecí v rosolu, hovězí 
žebro

10 mg/kg jako 
reziduum vyjádřené 
jako NaNo2

Sušená a šťavnatá uzená šunka 50 mg/kg jako 
reziduum

E 251 Dusičnan sodný Tepelně neupravené masné výrobky 150 mg/kg vyjádřené 
jako NaNo3
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E 252 Dusičnan draselný

Wiltshirská uzená slanina a šunka
250 mg/kg jako 
reziduum

Sušená uzená slanina a šunka
250 mg/kg jako 
reziduum

Uzený jazyk, telecí v rosolu, hovězí 
žebro

10 mg/kg jako 
reziduum vyjádřené 
jako NaNo3

Sušená a šťavnatá uzená šunka 250 mg/kg jako 
reziduum

Sušené párky, uzené alespoň po 
dobu 4 týdnů s poměrem vody a 
bílkoviny <=1.7

100mg/kg jako 
reziduum

E 251

E 252

Dusičnan sodný

Dusičnan draselný

Tvrdý, polotvrdý a měkký sýr

Mlékárenská obdoba sýra

Nakládané herinky a šproty

150 mg/kg v sýrovém 
mléce
150 mg/kg v sýrovém 
mléce
500 mg/kg
vyjádřené jako 
NaNo3

Or. de

Odůvodnění

Navrhuje se, aby u tradičních německých výrobků sušené a šťavnaté šunky, jako je šunka Black 
Forest, byla zachována stávající ustanovení (50 mg dusitanu/kg a 250 mg dusičnanu/kg jako 
rezidua v koncovém produktu), jako v případě zvláštních ustanovení například pro výrobky z 
Anglie. EFSA stanovila, že použití dusitanu a dusičnanu přispívá k mikrobiologické bezpečnosti 
a zachování tradiční příchuti, barvy a oxidační stability. 

Navrhuje se, aby v případě tradičních německých sušených párků byla udělena výjimka pro 100 
mg dusičnanu/kg jako reziduum v koncovém produktu, jako v případě zvláštních ustanovení 
například pro výrobky z Anglie. EFSA stanovila, že použití dusitanu a dusičnanu přispívá 
k mikrobiologické bezpečnosti a zachování tradiční příchuti, barvy a oxidační stability.

Pozměňovací návrh, který předložila Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 18
PŘÍLOHA I, BOD 3 (B)
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PŘÍLOHA III, část C (Směrnice 95/2/ES)

Text navrhovaný Komisí

‘E No Název Potravina Maximální hladina, 
která může být přidána 
během výroby

‘E 249 Dusitan draselný* Masné výrobky 150 mg/kg
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E 250 Dusitan sodný* Sterilované masné výrobky (Fo > 
3.00)**

Wiltshirská uzená slanina a šunka

Sušená uzená slanina a šunka
Uzený jazyk, telecí v rosolu, hovězí 
žebro

100 mg/kg vyjádřené 
jako NaNo2

175 mg/kg jako 
reziduum
175 mg/kg jako 
reziduum
10 mg/kg jako 
reziduum vyjádřené 
jako NaNo2

E 251
E 252

Dusičnan sodný
Dusičnan draselný

Tepelně neupravené masné výrobky

Wiltshirská uzená slanina a šunka

Sušená uzená slanina a šunka
Uzený jazyk, telecí v rosolu, hovězí 
žebro

150 mg/kg  vyjádřené 
jako NaNo3

250 mg/kg jako 
reziduum

250 mg/kg jako 
reziduum

10 mg/kg jako 
reziduum vyjádřené 
jako NaNo3

E 251

E 252

Dusičnan sodný

Dusičnan draselný

Tvrdý, polotvrdý a měkký sýr

Mlékárenská obdoba sýra

Nakládané herinky a šproty

150 mg/kg v sýrovém 
mléce

150 mg/kg v sýrovém 
mléce
500 mg/kg vyjádřené 
jako NaNo3’

Pozměňovací návrhy Parlamentu

‘E No Název Potravina Maximální zbytkové 
množství

Maximální hladina, 
která může být 
přidána během 
výroby

‘E 249 Dusitan 
draselný*

Masné výrobky 100 mg/kg 150 mg/kg
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E 250 Dusitan 
sodný*

Sterilované masné 
výrobky (Fo > 
3.00)**

100 mg/kg 100 mg/kg 
vyjádřené jako 
NaNo2

Wiltshirská uzená 
slanina a šunka

175 mg/kg

Sušená uzená 
slanina a šunka

175 mg/kg

Uzený jazyk, telecí 
v rosolu, hovězí 
žebro

10 mg/kg; vyjádřené 
jako NaNo2

E 251 Dusičnan 
sodný

Tepelně 
neupravené masné 
výrobky

100 mg/kg 150 mg/kg 
vyjádřené jako 
NaNo3

E 252 Dusičnan 
draselný

Wiltshirská uzená 
slanina a šunka

250 mg/kg

Sušená uzená 
slanina a šunka

250 mg/kg

Uzený jazyk, telecí 
v rosolu, hovězí 
žebro

10 mg/kg 
vyjádřené jako NaNo2

E 251 Dusičnan 
sodný

Tvrdý, polotvrdý a 
měkký sýr

50 mg/kg 150 mg/kg v 
sýrovém mléce

E 252 Dusičnan 
draselný

Mlékárenská 
obdoba sýra

50 mg/kg 150 mg/kg v 
sýrovém mléce

Nakládané herinky 
a šproty

200 mg/kg; vyjádřené 
jako NaNo2

500 mg/kg 
vyjádřené jako 
NaNo3’

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložil Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 19
PŘÍLOHA I, BOD 3 (B)

PŘÍLOHA III, část C (Směrnice 95/2/ES)

Text navrhovaný Komisí

E 249 Dusitan draselný * Masné výrobky 150 mg/kg

Pozměňovací návrhy Parlamentu

E 249 Dusitan draselný * 
(1)

Masné výrobky 100 mg/kg

(1) Pro konkrétní produkty mohou být nastaveny hodnoty do 150 mg/kg, viz čl. 5.

Or. da

Odůvodnění

Návrh Komise není v souladu s postojem EFSA z roku 2003, podle kterého pouze u některých 
masných výrobků je nutné přídatné množství 150 mg/kg za účelem prevence růstu 
mikroorganismů, včetně bakterie Clostridium botulinum. Pro drtivou většinu solených masných 
výrobků je dostatečné přídatné množství 50-100 mg/kg. Výše uvedený pozměňovací návrh 
rozlišuje mezi výrobky, aby mohlo obecně platit povolení maximálně 100 mg/kg a dusitan mohl 
být povolen v přídatném množství 150 mg/kg jen pro vybrané výrobky, kde je to zdůvodněno 
skutečnou technologickou potřebou.

Pozměňovací návrh, který předložila Margrete Auken

Pozměňovací návrh 20
PŘÍLOHA I, BOD 3 (B)

PŘÍLOHA III, část C (Směrnice 95/2/ES)

Text navrhovaný Komisí

E 249 Dusitan draselný * Masné výrobky 150 mg/kg
E 250 Dusitan sodný *

Pozměňovací návrhy Parlamentu

E 249 Dusitan draselný * 
(1)

Masné výrobky 100 mg/kg

E 250 Dusitan sodný *(1)
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(1Pro konkrétní produkty mohou být nastaveny hodnoty do 150 mg/kg, viz čl. 5.

Or. da

Odůvodnění

Návrh Komise není v souladu s postojem EFSA z roku 2003, podle kterého pouze u některých 
masných výrobků je nutné přídatné množství 150 mg/kg za účelem prevence růstu 
mikroorganismů, včetně bakterie Clostridium botulinum. Pro drtivou většinu solených masných 
výrobků je dostatečné přídatné množství 50-100 mg/kg. Výše uvedený pozměňovací návrh 
rozlišuje mezi výrobky, aby mohlo obecně platit povolení maximálně 100 mg/kg a dusitan mohl 
být povolen v přídatném množství 150 mg/kg jen pro vybrané výrobky, kde je to zdůvodněno 
skutečnou technologickou potřebou.

Pozměňovací návrh, který předložila Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 21
PŘÍLOHA I, BOD 3 (B A) (nový)

PŘÍLOHA III, část C (Směrnice 94/35/ES)

(ba) V části C jsou vypuštěny tyto řádky:

E 234 Nisin (1) Krupicové a tapiokové pudingy a 
podobné výrobky

3 mg/kg

Zrající a tavený sýr 12,5 mg/kg

Smetanová sedlina 10 mg/kg

Mascarpone 10 mg/kg

E 235 Natamycin Povrchová úprava:

- tvrdého, polotvrdého a 
měkkého sýra

- sušených, uzených párků 1 mg/dm² 
povrchu (bez 
přítomnosti v 
hloubce 5 mm)

Or. en

Odůvodnění

Nisin a Natamycin jsou antibiotika. Natamycin se používá v humánní medicíně a je třeba zcela 
zabránit vývoji odolnosti organismu. Ve svém sdělení o strategii Společenství proti 
antimikrobiotické odolnosti (KOM (2001)333) Komise prohlašuje, že „prověří bezpečnost a 
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potřebu používání těchto látek.“ Toto prověření je potřeba provést nyní, a dokud nebude 
bezpečnost těchto přídatných látek vědecky prokázána, měly by být zakázány. 

Pozměňovací návrh, který předložil Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 22
PŘÍLOHA I, BOD 3 (C A) (nový)

PŘÍLOHA III, část D (Směrnice 95/2/ES)

(ca) V části D se přidává tento řádek:

E 319 Terciární-butyl 
hydroquinon 
(TBHQ)1

Bezvodé tuky a oleje 200 mg/kg 
(vyjádřené v tuku)

Emulze obsahující méně než 80% tuku
Tukové emulze především typu olej ve 
vodě, včetně směsných anebo 
ochucených výrobků na základě 
tukových emulzí
Rybí tuk 200 mg/kg
Margarín a podobné výrobky 200 mg/kg 

(vyjádřené v tuku)
Směsi margarínu a másla
Chléb a podobné výrobky 200 mg/kg 

(vyjádřené v tuku)
Jemné pečivo
Kakaové cukroví, včetně čokolády
Cukrovinky
Cereálie
Mražené ryby, rybí filé & výrobky z 
ryb, včetně měkkýšů, korýšů a 
ostnokožců 

200 mg/kg
(vyjádřené v tuku)

Koření a ochucovadla 200 mg/kg 
(vyjádřené v tuku)

Polévky a vývary
Dehydrované maso
Omáčky
Zpracované ořechy
Esenciální oleje 200 mg/kg
Příchuti
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1 Samotné nebo v kombinaci s BHA, BHT a Propyl galátem

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí terciárního-butyl hydroquinonu (TBHQ) jako nového antioxidantu do olejů, tuků a 
potravin s maximální hladinou 200mg/kg na základě kladného postoje EFSA z 12. července 
2004.
TBHQ se používá pro stabilizaci olejů, tuků a potravin proti oxidaci, zpomaluje vývoj žluklosti 
produktů a prodlužuje jejich trvanlivost.  
TBHQ nemění barvu v přítomnosti železa a neprodukuje zřetelný zápach ani příchuť, když se 
přidá do olejů, tuků nebo potravin. Dobře se rozpouští v olejích, tucích i potravinách a lze jej 
kombinovat s jinými stávajícími antioxidanty, jako například BHA a BHT, s nimiž tvoří vysoce 
účinné kombinace antioxidantů.

Pozměňovací návrh, který předložila María del Pilar Ayuso González

Pozměňovací návrh 23
PŘÍLOHA I, BOD 4 (B)

PŘÍLOHA IV (Směrnice 95/2/ES)

Text navrhovaný Komisí

E 968 Erytritol Potraviny obecně (kromě nápojů a 
potravin uvedených v článku 2(3))

quantum satis 

Zmrazené a hluboko-zmrazené 
nezpracované ryby, korýši, měkkýši a 
hlavonožci 

quantum satis

Likéry quantum satis
(pro jiné než 
sladící účely)

Pozměňovací návrhy Parlamentu

E 968 Erytritol Potraviny obecně (kromě nápojů a 
potravin uvedených v článku 2(3))

quantum satis 

Zmrazené a hluboko-zmrazené 
nezpracované ryby, korýši, měkkýši a 

quantum satis
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hlavonožci 

Likéry quantum satis

Nealkoholické aromatizované
nápoje

15 g/l

Mléčné nápoje 15 g/l
Kávové, čajové a bylinné nápoje 15 g/l
Mražené nápoje (tříště) 15 g/l

(pro jiné než 
sladící účely)

Or. es

Odůvodnění

Vysoká snášenlivost erytritol trávicím traktem umožňuje jeho bezpečné použití v nealkoholických 
nápojích. V 16 Zemích mimo Evropskou unii je jeho používání polovlno až do hladiny 35g/l. Při 
zde navrhované maximální hladině (15g/l) by jeho používání vedlo k příjmu 7,5g erytritolu při 
konzumaci 0,5l nápoje. Toto množství je o 25% nižší než dávka, pro kterou byla testem 
prokázána nepřítomnost projímavého účinku na dospělé. Tento test byl prováděn za 
nejobtížnějších podmínek přijímání potravy, tj. při podání jediné dávce ve vodném roztoku do 
prázdného žaludku. Úroveň jeho snášenlivosti lze srovnat s příjmem 0,5l jablečného džusu, který 
obsahuje sorbitol v přírodní podobě v průměrné koncentraci 4g na l (jablečná šťáva může 
přirozeně obsahovat až 7g sorbitolu na litr).

Pozměňovací návrh, který předložil Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 24
PŘÍLOHA I, BOD 4 (C)

PŘÍLOHA IV (Směrnice 95/2/ES)

Text navrhovaný Komisí

”E 426 Sojová hemicelulóza Mléčné nápoje

Potravinové doplňky, jak je 
definuje Směrnice 2002/46/ES

Emulgované omáčky
Pečivo

Nudle
Rýže
Výrobky ze zpracovaných 
brambor a rýže (včetně 

5 g/l
1,5 g/kg

30 g/l

10 g/kg

10 g/kg
10 g/kg
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zmrazených, hluboko-zmrazených, 
chlazených a sušených 
zpracovaných potravin)

Přesmažené mražené a hluboko-
zmrazené brambory

Dehydrované mražené a hluboko-
zmrazené vaječné koncentráty

Želé dorty, kromě želé kelímků

Příchuti

10 g/kg

10 g/kg

10 g/kg

10 g/kg

1,5 g/kg

Pozměňovací návrhy Parlamentu

"E 426 Sojová hemicelulóza Mléčné nápoje 5 g/l

Potravinové doplňky, jak je 
definuje Směrnice 2002/46/ES

1,5 g/kg

Emulgované omáčky 30 g/l

Pečivo 10 g/kg

Výrobky ze zpracovaných 
brambor a rýže (včetně 
zmrazených, hluboko-
zmrazených, chlazených a 
sušených zpracovaných 
potravin)

10 g/kg

Přesmažené mražené a 
hluboko-zmrazené brambory

10 g/kg

Dehydrované mražené a 
hluboko-zmrazené vaječné 
koncentráty

10 g/kg

Želé dorty, kromě želé kelímků 10 g/kg

Or. sv

Odůvodnění

Pokud by bylo používání sojové hemicelulózy rozšířeno na všechny navrhované potraviny, 
významně by to omezilo výběr potravin alergiky. To platí především pro přílohy jako je rýže a 
nudle, u kterých se neočekává přítomnost sójových reziduí, které jsou alergeny. Aroma se 
přidává do většiny potravin v různých fázích jejich výroby a riziko je povinně označováno. 
Existují přídatné látky do potravin, které lze používat místo sójové hemicelulózy a které 
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nevyvolávají alergické reakce.

Pozměňovací návrh, který předložila Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 25
PŘÍLOHA I, BOD 4 (C)

PŘÍLOHA IV, E 426, poznámka za tabulkou (nová) (Směrnice 95/2/ES)

V případě sojové hemicelulózy vyrobené z 
geneticky modifikovaných sójových bobů se 
produkty označují jako „výrobek obsahující 
sójovou hemicelulózu vyrobenou 
z geneticky modifikovaných sójových 
bobů".

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 26
PŘÍLOHA I, BOD 4 (C A) (nový)
PŘÍLOHA IV (Směrnice 95/2/ES)

(ca) Přidává se tento řádek:

E XXX Škrobový 
hliníkový 
oktenyl 
sukcinát 
(SAOS)

Vitamínové a výživné přípravky 
pro použití u dietetických 
potravinových doplňků 

Quantum satis

Or. en

Odůvodnění

Použití škrobového hliníkového oktenyl sukcinátu (SAOS) jako činidla proti hrudkovitosti 
vitamínových a výživných přípravků pro použití v potravinách v příloze IV  Směrnice 1995/2/ES, 
na základě kladného postoje Vědeckého výboru pro potraviny (SCF).

Pozměňovací návrh, který předložila Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 27
PŘÍLOHA I, BOD 4 (C A) (nový)
PŘÍLOHA IV (Směrnice 95/2/EC)
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(ca) Tyto řádky se vypouštějí:

E 520 Síran hlinitý Vaječný bílek 30 mg/kg
E 521 Síran sodno-hlinitý Kandované, krystalizované 

ovoce a zelenina a ovoce a 
zelenina s polevou

200 mg/kg
jednotlivě nebo v 
kombinaci, 
vyjádřené jako hliník

E 522 Síran hlinito-draselný

E 523 Síran hlinito-amonný

Or. en

Odůvodnění

Tyto přídavky vytvářejí volný hliník, který může způsobit intoxikaci a zdá se přispívat 
k Alzheimerově chorobě. Lidem trpícím jistými dysfunkcemi ledvin se může hliník hromadit 
v organismu. Ptoyo by tyto přídavky měly být zakázány. 

Pozměňovací návrh, který předložila Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 28
PŘÍLOHA I, BOD 4 (C D) (nový)
PŘÍLOHA IV (Směrnice 95/2/ES)

(cd) Tento řádek se vypouští:

E 541 Fosfát sodno-
hlinitý, kyselý

Jemné pečivo (pouze scones a 
piškotové pečivo)

1 g/kg 
vyjádřené jako 
hliník

Or. en

Odůvodnění

Tyto přídavky vytvářejí volný hliník, který může způsobit intoxikaci a zdá se přispívat 
k Alzheimerově chorobě. Lidem trpícím jistými dysfunkcemi ledvin se může hliník hromadit 
v organismu. Ptoyo by tyto přídavky měly být zakázány. 

Pozměňovací návrh, který předložila Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 29
PŘÍLOHA I, BOD 4 (C C) (nový)
PŘÍLOHA IV (Směrnice 95/2/ES)

(cc) Tyto řádky se vypouštějí: 
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E 620 
E 621
E 622

Kyselina glutamová
Glutamát sodný
Glutamát draselný

Potraviny obecně (kromě 
potravin uvedených v článku 
2 (3))

10 g/kg 
Jednotlivě

nebo v 
kombinacích

E 623
E 624
E 625

Glutamát vápenatý
Glutamát amonný
Glutamát hořečnatý

Koření a ochucovadla quantum 
satis

Or. en

Odůvodnění

Tato ochucovadla mohou v některých případech vyvolat nervové příznaky (sníženou citlivost 
krku, paží a zad) a nepravidelnost srdečního tepu. Při testování na zvířatech vyprovokovaly 
reprodukční poruchy u krys. Také se uvádějí problémy způsobené astmatikům. 

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 30
PŘÍLOHA II, BOD (B A) (nový)
PŘÍLOHA (Směrnice 94/35/EC)

(ba) K E 950 v řádku “Nealkoholické nápoje” se vkládá:

"E 950 Acesulfam K - Vodové nápoje určené 
k požívání při intenzivní svalové 
námaze, především při sportu

250 mg/l"

Or. en

Odůvodnění

Nápoje určené k požívání při intenzivní svalové námaze, především při sportu, obsahují jak cukr, 
tak umělá sladidla, aby byly splněny zvláštní požadavky na složení. Avšak tento přídavek 
vyžaduje přidání více sladidla, než je nutné pro optimální chuť, takže si sportovci stěžují, že 
výsledný výrobek je příliš sladký. Tento přídavek by umožnil výrobcům při výrobě těchto nápojů 
používat méně umělých sladidel, čímž by dosáhli přijatelnější chuti pro spotřebitele. 

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 31
PŘÍLOHA II, BOD (B B) (nový)
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PŘÍLOHA (Směrnice 94/35/ES)

(bb) K E 951 v řádku “Nealkoholické 
nápoje” se vkládá:

"E 951 Aspartam - Vodové nápoje určené 
k požívání při intenzivní svalové 
námaze, především při sportu

400 mg/l"

Or. en

Odůvodnění

Nápoje určené k požívání při intenzivní svalové námaze, především při sportu, obsahují jak cukr, 
tak umělá sladidla, aby byly splněny zvláštní požadavky na složení. Avšak tento přídavek 
vyžaduje přidání více sladidla, než je nutné pro optimální chuť, takže si sportovci stěžují, že 
výsledný výrobek je příliš sladký. Tento přídavek by umožnil výrobcům při výrobě těchto nápojů 
používat méně umělých sladidel, čímž by dosáhli přijatelnější chuti pro spotřebitele. 

Pozměňovací návrh, který předložila Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 32
PŘÍLOHA II, BOD (B A) (nový)
PŘÍLOHA (Směrnice 94/35/ES)

(ba) Z této přílohy se vypouštějí všechny 
řádky týkající se používání E 952 (kyselina 
cyklamová a její  sodné a vápenaté soli)

Or. en

Odůvodnění

U kyseliny cyklamové a jejích cyklamáty, které nejsou povoleny US-FDA, se prokázalo, že 
způsobují snížení hladiny testosteronu a vyvolávají atropii varlat u krys. Existuje podezření na 
jejich karcinogenní účinky a maximální povolená hladina ADI 7mg/kg bw se snadno překročí 
díky její přítomnosti v různých nealkoholických nápojích a dalších výrobcích. 

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 33
PŘÍLOHA II, BOD (B C) (nový)
PŘÍLOHA (Směrnice 94/35/ES)

(bc) K E 955 v řádku “Nealkoholické nápoje” se vkládá: 

"E 955 Sacharóza - Vodové nápoje určené 250 mg/l"
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k požívání při intenzivní svalové 
námaze, především při sportu

Or. en

Odůvodnění

Nápoje určené k požívání při intenzivní svalové námaze, především při sportu, obsahují jak cukr, 
tak umělá sladidla, aby byly splněny zvláštní požadavky na složení. Avšak tento přídavek 
vyžaduje přidání více sladidla, než je nutné pro optimální chuť, takže si sportovci stěžují, že 
výsledný výrobek je příliš sladký. Tento přídavek by umožnil výrobcům při výrobě těchto nápojů 
používat méně umělých sladidel, čímž by dosáhli přijatelnější chuti pro spotřebitele. 
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