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Predkladá Mojca Drčar Murko
Potravinárske prísady, iné než farby a sladidlá, a smernica 94/35/ES o sladidlách na 
potravinárske účely

Návrh smernice (KOM(2004)0650 – C6-0139/2004 – 2004/0237(COD) – pozmeňujúci akt)

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Åsa Westlund

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ODÔVODNENIE 9

(9) Vedecký výbor pre potraviny posúdil 
údaje o bezpečnosti sójovej hemicelulózy a 
svoje stanovisko vyjadril 4. apríla 2003. 
Výbor dospel k rozhodnutiu, že používanie 
sójovej hemicelulózy je prípustné v určitých 
požadovaných potravinách a v určitom 
množstve. Preto je vhodné povoliť takéto 
používanie na určité účely.

(9) Vedecký výbor pre potraviny posúdil 
údaje o bezpečnosti sójovej hemicelulózy a 
svoje stanovisko vyjadril 4. apríla 2003. 
Výbor dospel k rozhodnutiu, že používanie 
sójovej hemicelulózy je prípustné v určitých 
požadovaných potravinách a v určitom 
množstve. Preto je vhodné povoliť takéto 
používanie na určité účely. Aby sa 
alergickým osobám uľahčila situácia, 
nemalo by sa však povoliť takéto 
používanie v potravinách, v ktorých sa 
nepredpokladá prítomnosť sójových 
zostatkov.

Or. sv
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Odôvodnenie

If the use of soybean hemicellulose is extended to include all the proposed foods, it will 
severely restrict the options of allergic individuals in their choice of food. This applies, in 
particular, to staple foods such as rice and noodles in which it would not be expected to find 
residues of the allergenic soybean. Aromas are added to most foods and at several stages of 
food production, with the risk that mandatory labelling is dropped. There are food additives 
which can be used instead of soybean hemicellulose and which do not provoke allergic 
reactions.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Margrete Auken

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ČLÁNOK 1 BOD 1A (nový)

Článok 5 zarážka 3a (nová) (Smernica 95/2/ES)

(1a) Do článku 5 sa vkladá nová zarážka 
3a.
„alebo
- ak sa vypracuje dokumentácia s cieľom 
dokázať technologickú potrebu na 
stanovenie vyšších úrovní pre konkrétny 
výrobok alebo skupiny výrobkov, ako 
stanovuje príloha III časť C.“

Or. da

Odôvodnenie

The Commission's proposal is not consistent with the EFSA's opinion of 2003, according to 
which it is only in certain meat products that an added quantity of 150 mg/kg is necessary to 
prevent the growth of microorganisms, including Clostridium botulinum. For the 
overwhelming majority of salted meat products, an added quantity of 50-100 mg/kg of  would 
be sufficient. The above amendment differentiates between products so that in general up to 
100 mg/kg is allowed and nitrite is only allowed in an added quantity of 150 mg/kg for 
selected products where there is a genuine technological need.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ČLÁNOK 1 A (nový)

Článok 1a
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Do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice Komisia predloží návrh 
Európskemu parlamentu a Rade, v ktorom 
obmedzí celkové množstvo povolených 
potravinárskych prídavných látok. So 
žiadosťou o povolenie novej prídavnej látky 
predloží priemyselné odvetvie aj návrh na 
stiahnutie inej prídavnej látky.

Or. en

Odôvodnenie

The ever increasing number of food additives is cumulating a large number of small risks for 
food safety, which are not easily evaluable, and which might create synergy effects between 
different substances. The total number of authorised food additives should therefore be 
limited, so that the industry, when applying for a new authorisation, has to make a proposal 
for withdrawing an additive of little use.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 1 B (nový))

Článok 1b
Do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice Komisia predloží správu 
Európskemu parlamentu a Rade, v ktorej 
vyhodnotí, či všetky povolené potravinárske 
prídavné látky vrátane farbív a sladidiel 
stále spĺňajú podmienky povolenia 
stanovené v prílohe II smernice 
89/107/EHS.

Or. en

Odôvodnenie

When community legislation on food additives was decided upon in 1988, the legislator 
insisted that food additives can be approved only if a series of general conditions are met:

• reasonable technological need / benefit to the consumer

• no hazard to consumer health

• not misleading the consumer
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More than 15 years after the legislation entered into force, it should be evaluated whether the 
conditions are still met by the multitude of food additives approved by the community.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ČLÁNOK 1 C (nový))

Článok 1c
Správa uvedená v článku 1b sa osobitne 
zameria na zravotné účinky 
potravinárskych prídavných látok, o 
ktorých sa predpokladá, že by mohli 
predstavovať zdravotné riziko, napr. E 320 
(butylhydroxyanizol - BHA), E 321 
(butylhydroxytoluol - BHT), E 385 (CaNa2 

- EDTA), E 431 (polyoxyetylén (40) 
stearát), E 432 to E 436 (polysorbáty), E 
1201 (polyvinylpyrolidón) a E 1202 
(polyvinylpolypyrolidón).

Or. en

Odôvodnenie

When reassessing the safety of food additives, the Commission should focus its attention on 
substances which have already been earmarked as critical by other institutions:

• Additives E 320 (Butylated hydroxyanisole (BHA)) and E 321 (Butylated hydroxy-
toluence (BHT)) are synthetic antioxidants, which can provoke allergic reactions.  
They have been assessed as possibly cancerogenic or not classifiable (according to 
WHO's International Agency for Research on Cancer IARC), and are suspected of 
endocrine disrupting effects, immunological effects and hyperactivity

• Calcium disodium EDTA (E 385) is a synthetic antioxidant which is building 
complexes with mineral salts, which can increase the uptake of heavy metals and can 
lead to metabolic problems. It is not authorised in Australia.

• The synthetic stabilising agent Polyoxyethylene(40)stearate (E 431) can contain 
harmful by-products (Ethylene oxide, mono- and diethyleneglycols).

• Polysorbates (E 432 - E 436) are synthetical emulsifying agents, which can contain 
harmful residues (Ethylene oxide, ethylene glycols), can increase the absorption of 
lipophile substances and modify the digestion of various substances.

E 1201 (polyvinylpyrrolidone) and E 1202 (polyvinylpolypyrrolidone) can contain residues of 
vinylpyrrolidone, a substance which is considered cancerogenous in animals. E1201 has been 
assessed as not classifiable by WHO's International Agency for Research on Cancer IARC
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ČLÁNOK 2 A (nový))

Článok 2a
Do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice Komisia predloží správu 
Európskemu parlamentu a Rade týkajúcu 
sa prehodnotenia povolení aspartámu 
sladidiel vrátane historického hodnotenia 
schvaľovacích postupov Úradu pre 
kontrolu potravín a liekov (FDA).
Správa bude tiež obsahovať legislatívne 
návrhy na zlepšenie označovania výrobkov 
obsahujúcich aspartám, najmä pre 
ochranu zraniteľných osôb, ako sú tehotné 
ženy, dojčatá a malé deti.
Komisia tiež preskúma obmedzenia 
používania tradičného sladidla Stevia, 
pričom zohľadní všetky dostupné údaje.

Or. en

Odôvodnenie

The use of aspartame increases the exposure to its metabolites methanol/formaldehyde and 
phenylalanine, and is reported to provoke i.a. headaches, nausea and allergic reactions, 
especially in the case of vulnerable persons. Its widespread use should therefore be re-
evaluated by the Commission and the relevant scientific committees, taking into account all 
available data and respecting the precautionary principle.
A historical evaluation is required as there seems to be evidence that original studies did not 
prove the safety of aspartame. Nevertheless further approvals are mainly based on the FDA 
assessment.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mojca Drčar Murko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ČLÁNOK 2 A (nový))

Článok 2a
Komisia predloží správu Európskemu 
parlamentu a Rade o zahrnutí novej 
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kategórie „športové nápoje“ do smernice 
94/35/ES, výrobku vytvoreného s cieľom 
vyhovieť osobitným výživovým 
požiadavkám. Táto správa okrem iného 
preskúma zníženie použitia sladidiel vo 
výrobkoch s označením „s redukovanou 
energiou“ alebo „bez pridania cukru“ zo 
súčasnej prahovej hodnoty 30 % na 25 %.

Or. en

Odôvodnenie

As there is no standard product for comparative purposes, sweetener has to be added at a 
level that, if replaced by sugar, the product would contain 30% less energy than a product 
with full sugar equivalent. This requires the addition of more sweetener than is necessary to 
meet taste acceptability and nutritional requirements, resulting in a product that is too sweet.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
PRÍLOHA I BOD 3 (AA) (nový)

Príloha III časť B (Smernica 95/2/ES)

(aa) Časť B sa mení a dopĺňa takto:
Dopĺňa sa táto poznámka: 
2a. Použitie siričitanov sa musí uvádzať na 
označení výrobku, aby sa alergické a 
astmatické osoby upozornili na prítomnosť 
síranov a siričitanov v potravinách.

Or. en

Odôvodnenie

Sulphates and sulphites can be dangerous for asthmatic and allergenic people. It is therefore 
essential that a clear label warns the concerned consumers  about the presence of these 
additives in the food.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mojca Drčar Murko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
PRÍLOHA I BOD 3 (AA) (nový)

Príloha III časť B (Smernica 95/2/ES)
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Text navrhnutý Komisiou

Kôrovce a hlavonožce

- varené 50
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Kôrovce a hlavonožce

- varené 150

Or. en

Odôvodnenie

The maximum level expressed as SO2 is changed in order to correct the "technical error" in 
the Directive 95/2/EC as permitted levels of sulphur dioxide are unjustifiably much lower for 
cooked than raw crustaceans.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá María del Pilar Ayuso González

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
PRÍLOHA I BOD 3 (AA) (nový)

Príloha III časť B (Smernica 95/2/ES)

Text navrhnutý Komisiou

Kôrovce a hlavonožce
- varené 50(1)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Kôrovce a hlavonožce

- varené 50(1)

- kôrovce čeľade paneidae, solenceridae, aristeidae:

- menej ako 80 jednotiek 135(1) 
- 80 až 120 jednotiek 180(1)

- viac ako 120 jednotiek 270(1)

Or. es
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Odôvodnenie

When the implementing Directive was adopted, it was established that cooking reduced the 
level of sulphites by a third of the level in fresh crustaceans. Experience has shown that this is 
not the case and that the level is reduced by 10% at most. This fact, together with the fact that 
the current level of 50 mg/kg does not protect cooked prawns from melanosis, shows that the 
current maximum level of SO2 in cooked products must be brought into line with the 
maximum level currently permitted for fresh crustaceans. This is not a question of increasing 
the currently applicable quantities of sulphite in crustaceans but of correcting an error.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Bowis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
PRÍLOHA I BOD 3 (AA) (nový)

Príloha III časť B (Smernica 95/2/ES)Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu 

(aa) V časti B sa dopĺňajú tieto riadky: 

Stolové hrozno 10 mg/kg
Čerstvé čínske slivky (liči) 10 mg/kg

Or. en

Odôvodnenie

This is of high importance to both consumers and industry in order to ensure the continued 
availability of these popular products.

SO2 is required to prevent the development of botrytis on table grapes, which causes spoilage 
of the grapes, and to prevent fresh lychees from turning sour. A new entry is required in 
Annex III Part B of Directive 95/2 to ensure that these products can continue to be available 
to consumers. As the products are already on sale in a number of Member States adding this 
entry gives legal clarity and would not be expected to contribute significantly to intakes of
sulphur dioxide.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Bowis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
PRÍLOHA I BOD 3 (AA) (nový)

Príloha III časť B (Smernica 95/2/ES)

Text navrhnutý Komisiou

Čerešne - srdcovky vo fľašiach, rehydratované sušené ovocie
a liči

100 mg/kg
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Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

(aa) V časti B sa tabuľka mení a dopĺňa 
takto: 

Spracované sušené ovocie 650 mg/kg

Čerešne - srdcovky vo fľašiach a čínske slivky (liči) 100 mg/kg

Or. en

Odôvodnenie

This amendment corrects an anomaly in Directive 95/2/EC by increasing the permitted level 
of SO2 in rehydrated dried fruit from 100 mg/kg to 650 mg/kg. The current maximum level of 
100 mg/kg SO2 for rehydrated dried fruit prevents dried fruits from being used in the 
manufacture of foods such as canned fruit compotes or breakfast fruits prepared with fruit 
juices - as there is no mechanism to drive off excess SO2 down to 100 mg/kg whilst still 
producing a commercially acceptable product. It is contradictory to permit dried fruits at 
maximum levels of 2000 mg/kg, but further processed (i.e. re-hydrated) fruit at only 100 
mg/kg.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Horst Schnellhardt a Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
PRÍLOHA I BOD 3 (B)

Príloha III časť C (Smernica 95/2/ES)
Text navrhnutý Komisiou

E 249

E 250

Dusitan draselný*

Dusitan sodný*

Mäsové produkty
Sterilizované mäsové produkty (Fo > 
3.00)**

Wiltshirska údená slanina a šunka

Sušená údená slanina a šunka

Wiltshirsky údený jazyk, teľacie v 
aspiku, mäso z hovädzej hrude

150 mg/kg

100 mg/kg
vyjadrené ako NaNo2

175 mg/kg ako 
zostatok

175 mg/kg ako 
zostatok

10 mg/kg ako 
zostatok
vyjadrené ako NaNo2
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E 251
E 252

Dusičnan sodný
Dusičnan draselný

Tepelne nespracované mäsové 
produkty

Wiltshirska údená slanina a šunka

Sušená údená slanina a šunka

Wiltshirsky údený jazyk, teľacie v 
aspiku, mäso z hovädzej hrude

150 mg/kg 
vyjadrené ako NaNo3

250 mg/kg ako 
zostatok

250 mg/kg ako 
zostatok

10 mg/kg ako 
zostatok
vyjadrené ako NaNo3

E 251
E 252

Dusičnan sodný
Dusičnan draselný

Tvrdé, polotvrdé a polomäkké syry
Obdoba syrov na mliečnej báze

Nakladané slede a šproty

150 mg/kg v mlieku
150 mg/kg v mlieku

500 mg/kg 
vyjadrené ako NaNo3

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

E 249 Dusitan draselný* Mäsové výrobky 150 mg/kg 

E 250 Dusitan sodný* Sterilizované mäsové výrobky (Fo > 
3.00)**

100 mg/kg vyjadrené 
ako NaNo2

Wiltshirska údená slanina a šunka 175 mg/kg ako 
zostatok

Sušená údená slanina a šunka 175 mg/kg ako 
zostatok

Wiltshirsky údený jazyk, teľacie v 
aspiku, mäso z hovädzej hrude

10 mg/kg ako 
zostatok vyjadrené 
ako NaNo3

Sušená a surová údená šunka 50 mg/kg ako 
zostatok

E 251 Dusičnan sodný Tepelne nespracované mäsové 
výrobky

150 mg/kg vyjadrené 
ako NaNo3

E 252 Dusičnan draselný

Wiltshirska údená slanina a šunka 250 mg/kg ako 
zostatok



AM\567668SK.doc 11/26 PE 357.780v02-00

SK

Sušená údená slanina a šunka 250 mg/kg ako 
zostatok

Wiltshirsky údený jazyk, teľacie v 
aspiku, mäso z hovädzej hrude

10 mg/kg ako 
zostatok vyjadrené 
ako NaNo3

Sušená a čerstvá údená šunka 250 mg/kg ako 
zostatok

Sušené klobásy údené aspoň 4 
týždne s použitím vody: pomer 
proteínov <=1.7

100mg/kg ako 
zostatok

E 251
E 252

Dusičnan sodný
Dusičnan draselný

Tvrdé, polotvrdé a polomäkké syry
Obdoba syrov na mliečnej báze

Nakladané slede a šproty

150 mg/kg v mlieku
150 mg/kg v mlieku

500 mg/kg 
vyjadrené ako NaNo3

Or. de

Odôvodnenie

It is proposed, in the case of  traditional German products, dry and wet cured ham such as 
Black Forest ham, that the current provisions be maintained (50 mg nitrite/kg and 250 mg 
nitrate/kg residues in the final product), as in the case of the special provisions for products 
from England, for example. The EFSA has established that the use of nitrate and nitrite 
contributes to microbiological safety and preserves the traditional flavour, colour and 
antioxidative stability.

It is proposed, in the case of traditional German dry sausages, that a derogation be granted 
for 100 mg nitrate/kg as a residue in the final product, as in the case of the special provisions 
for products from England, for example. The EFSA has established that the use of nitrate and 
nitrite contributes to microbiological safety and preserves the traditional flavour, colour and 
antioxidative stability.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
PRÍLOHA I BOD 3 (B) 

Príloha III časť C (Smernica 95/2/ES)

Text navrhnutý Komisiou
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E č. Názov Potravina Maximálna hladina, 
ktorá sa môže pridať pri 
výrobe

E 249 Dusitan draselný* Mäsové produkty 150 mg/kg 
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E 250 Dusitan sodný* Sterilizované mäsové produkty (Fo > 
3.00)**

Wiltshirska údená slanina a šunka
Sušená údená slanina a šunka
Wiltshirsky údený jazyk, teľacie v 
aspiku, mäso z hovädzej hrude

100 mg/kg vyjadrené 
ako NaNo2

175 mg/kg ako zostatok
175 mg/kg ako zostatok

10 mg/kg ako zostatok 
vyjadrené ako NaNo3

E 251
E 252

Dusičnan sodný
Dusičnan draselný

Tepelne nespracované mäsové 
produkty

Wiltshirska údená slanina a šunka

Sušená údená slanina a šunka
Wiltshirsky údený jazyk, teľacie v 
aspiku, mäso z hovädzej hrude

150 mg/kg vyjadrené 
ako NaNo3

250 mg/kg ako zostatok
250 mg/kg ako zostatok

10 mg/kg ako zostatok 
vyjadrené ako NaNo3

E 251

E 252

Dusičnan sodný

Dusičnan draselný

Tvrdé, polotvrdé a polomäkké syry

Obdoba syrov na mliečnej báze

Nakladané slede a šproty

150 mg/kg v mlieku

150 mg/kg v mlieku

500 mg/kg vyjadrené 
ako NaNo3’

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

E č. Názov Potravina Maximálne 
zostatkové množstvo

Maximálna 
hladina, ktorá sa 
môže pridať pri 
výrobe

E 249 Dusitan 
draselný*

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

Sterilizované 
mäsové výrobky 
(Fo > 3.00)**

100 mg/kg 100 mg/kg 
vyjadrené ako 
NaNo2

Wiltshirska údená 
slanina a šunka

175 mg/kg 

Sušená údená 
slanina a šunka

175 mg/kg 

Wiltshirsky údený 
jazyk, teľacie v 
aspiku, mäso z 
hovädzej hrude

10 mg/kg vyjadrené 
ako NaNo2

E 251 Dusičnan 
sodný

Tepelne 
nespracované 
mäsové výrobky

100 mg/kg 150 mg/kg 
vyjadrené ako 
NaNo3

E 252 Dusičnan 
draselný

Wiltshirska údená 
slanina a šunka

250 mg/kg 

Sušená údená 
slanina a šunka

250 mg/kg 

Wiltshirsky údený 
jazyk, teľacie v 
aspiku, mäso z 
hovädzej hrude

10 mg/kgvyjadrené 
ako NaNo2

E 251 Dusičnan 
sodný

Tvrdé, polotvrdé a 
polomäkké syry

50 mg/kg 150 mg/kg v 
mlieku

E 252 Dusičnan 
draselný

Obdoba syrov na 
mliečnej báze

50 mg/kg 150 mg/kg v 
mlieku

Nakladané slede a 
šproty

200 mg/kg vyjadrené 
ako NaNo2

500 mg/kg
vyjadrené ako 
NaNo3

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dan Jørgensen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
PRÍLOHA I BOD 3 (B) 

Príloha III časť C (Smernica 95/2/ES)

Text navrhnutý Komisiou

E 249 Dusitan draselný* Mäsové produkty 150 mg/kg 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

E 249 Dusitan draselný * 
(1)

Mäsové výrobky 100 mg/kg 

(1) Môžu sa stanoviť hodnoty do 150 mg/kg pri konkrétnych výrobkoch, pozri čl. 5

Or. da

Odôvodnenie

The Commission's proposal is not consistent with the EFSA's opinion of 2003, according to 
which it is only in certain meat products that an added quantity of 150 mg/kg is necessary to 
prevent the growth of microorganisms, including Clostridium botulinum. For the 
overwhelming majority of salted meat products, an added quantity of 50-100 mg/kg of  would 
be sufficient. The above amendment differentiates between products so that in general up to 
100 mg/kg is allowed and nitrite is only allowed in an added quantity of 150 mg/kg for 
selected products where there is a genuine technological need.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Margrete Auken

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
PRÍLOHA I BOD 3 (B) 

Príloha III časť C (Smernica 95/2/ES)

Text navrhnutý Komisiou

E 249 Dusitan draselný* Mäsové produkty 150 mg/kg 
E 250 Dusitan sodný*

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

E 249 Dusitan draselný * 
(1)

Mäsové výrobky 100 mg/kg 

E 250 Dusitan sodný * (1)
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(1) Môžu sa stanoviť hodnoty do 150 mg/kg pri konkrétnych výrobkoch, pozri čl. 5.

Or. da

Odôvodnenie

The Commission's proposal is not consistent with the EFSA's opinion of 2003, according to 
which it is only in certain meat products that an added quantity of 150 mg/kg is necessary to 
prevent the growth of microorganisms, including Clostridium botulinum. For the 
overwhelming majority of salted meat products, an added quantity of 50-100 mg/kg of  would 
be sufficient. The above amendment differentiates between products so that in general up to 
100 mg/kg is allowed and nitrite is only allowed in an added quantity of 150 mg/kg for 
selected products where there is a genuine technological need.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
PRÍLOHA I BOD 3 (BA) (nový) 

Príloha III časť C (Smernica 94/35/ES)

(ba) V časti B sa vypúšťajú tieto riadky:

E 234 Nizín(1) Pudingy z pšeničnej hrubej 
múky alebo tapioky a podobné 
výrobky

3 mg/kg 

Zrejúce a tavené syry 12,5 mg/kg 

Zrážaná smotana (Clotted 
cream)

10 mg/kg 

Mascarpone 10 mg/kg 

E 235 Natamycín Povrchové ošetrenia

- tvrdých, polomäkkých a 
polotvrdých syrov

- sušených údených párkov 1 mg/dm² na 
povrchu 
(neprít. v 
hlbke 5 mm)

  
1
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Or. en

Odôvodnenie

Nisin and Natamycin are antibiotics. Natamycin is used in human medicine and resistance is 
absolutely to be avoided. In its Communication on a Community Strategy against 
antimicrobial resistance (COM (2001)333), the Commission announces that it "will review 
the safety and need for the use of these substances." This review should be undertaken now, 
and as long as the safety of these additives can not be scientifically guaranteed, they should 
be banned.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mojca Drčar Murko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
PRÍLOHA I BOD 3 (CA) (nový) 

Príloha III časť D (Smernica 95/2/ES)

(ca) V časti D sa dopĺňajú tieto riadky:

E 319 Terciálny 
butylhydrochinón 
(TBHQ)1

Tuky a oleje v podstate bez vody 200 mg/kg 
vyjadrené na tuk

Emulzie obsahujúce menej ako 80 % 
tuku
Tukové emulzie najmä typu olej vo 
vode, alebo aromatizované výrobky na 
báze tukových emulzií
Rybací olej 200 mg/kg
Margarín a podobné výrobky 200 mg/kg 

vyjadrené na tuk
Zmes margarínu a masla
Chlieb a podobné výrobky 200 mg/kg 

vyjadrené na tuk
Jemné pečivo
Cukrovinky na báze kakaa vrátane 
čokolády
Cukrovinky
Cereálne pochúťky
Mrazené ryby, rybacie filé a rybacie 
výrobky vrátane mäkkýšov, kôrovcov a 
ostnokožcov

200 mg/kg
200 mg/kg 
vyjadrené na tuk

Koreninové prísady 200 mg/kg 
vyjadrené na tuk
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Polievky a vývary
Dehydrované mäso
Omáčky
Spracované orechy
Esenciálne oleje 200 mg/kg
Príchute

1 Používané samostatne alebo v kombinácii s BHA, BHT a propylgalátom.

Or. en

Odôvodnenie

Inclusion of Tertiary-butyl hydroquinone (TBHQ) as a new antioxidant for use in oils, fats 
and foods at a maximum level of 200mg/kg following the positive EFSA opinion of 12 July 
2004.
TBHQ is used in stabilising oils, fats and foods against oxidative deterioration, retarding the 
development of rancidity in products and extending their shelf life.
TBHQ shows no discoloration when used in the presence of iron and produces no discernible 
odour or flavour when added to various oils, fats and foods.  It has good solubility in foods, 
fats and oils and can be combined with other existing antioxidants such as BHA and BHT to 
produce highly effective antioxidant combinations.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá María del Pilar Ayuso González

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
PRÍLOHA I BOD 4 (B) 

Príloha IV (Smernica 95/2/ES)

Text navrhnutý Komisiou

E 968 Erytritol Potraviny všeobecne (okrem nápojov 
a potravín stanovených v článku 2(3))

dostatočné 
množstvo

Mrazené a hlboko mrazené 
nespracované ryby, kôrovce, 
mäkkýše a hlavonožce

dostatočné 
množstvo

Likéry dostatočné 
množstvo
Na iné účely 
než na sladenie
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Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

E 968 Erytritol Potraviny všeobecne (okrem nápojov 
a potravín stanovených v článku 2(3))

dostatočné 
množstvo

Mrazené a hlboko mrazené 
nespracované ryby, kôrovce, 
mäkkýše a hlavonožce

dostatočné 
množstvo

Likéry dostatočné 
množstvo

Nealkoholické aromatizované 
nápoje

15 g/l

Nápoje na mliečnej báze 15 g/l
Nápoje na báze kávy, čaju, 
bylinkové čaje

15 g/l

Mrazené nápoje (limonádové 
nápoje)

15 g/l

Na iné účely 
než na sladenie

Or. es

Odôvodnenie

The high digestive tolerance of erythritol enables it to be used safely in non-alcoholic drinks.
In 16 countries outside the European Union, its use is permitted  up to levels of 35g/l. At the 
level proposed here (15g/l), its use would result in the intake of 7.5g of erythritol when 
consuming 0.5l of a drink. This quantity is 25% less than the dose tested and found to have no 
laxative effects in adults, a test carried out in the most difficult ingestion conditions, i.e. in a 
single dose, in aqueous solution and on an empty stomach. Its tolerance level may be 
compared with the intake of 0.5l of apple juice, which contains sorbitol in natural form at an 
average concentration level of 4g per litre (apple juice can naturally contain up to 7g of 
sorbitol per litre).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Åsa Westlund

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
PRÍLOHA I BOD 4 (C) 

Príloha IV (Smernica 95/2/ES)

Text navrhnutý Komisiou
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E 426 Sójová hemicelulóza Nápoje na mliečnej báze
Potravinové doplnky ustanovené 
v smernici 2002/46/ES
Emulgované omáčky

Pekárenské výrobky

Rezance
Ryža
Spracované zemiaky a ryžové 
produkty (vrátane mrazených, 
hlboko mrazených, chladených 
a produktov spracovaných 
sušením)

Predpečené mrazené a hlboko 
mrazené zemiaky

Dehydrované, koncentrované, 
mrazené a hlboko mrazené vaječné 
produkty
Želé cukrovinky okrem želé 
mištičiek

Príchute

5 g/l
1,5 g/kg

30 g/l
10 g/kg

10 g/kg
10 g/kg
10 g/kg

10 g/kg
10 g/kg

10 g/kg

1,5 g/kg

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

E 426 Sójová hemicelulóza Nápoje na mliečnej báze 5 g/l

Potravinové doplnky 
ustanovené v smernici 
2002/46/ES

1,5 g/kg 

Emulgované omáčky 30 g/l

Pekárenské výrobky 10 g/kg 
Spracované zemiaky a ryžové 
produkty (vrátane mrazených, 
hlboko mrazených, chladených 
a produktov spracovaných 
sušením)

10 g/kg 

Predpečené mrazené a hlboko 
mrazené zemiaky

10 g/kg 

Dehydrované, koncentrované, 
mrazené a hlboko mrazené 
vaječné produkty

10 g/kg 
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Želé cukrovinky okrem želé 
mištičiek

10 g/kg 

Or. sv

Odôvodnenie

If the use of soybean hemicellulose is extended to include all the proposed foods, it will 
severely restrict the options of allergic individuals in their choice of food. This applies, in 
particular, to staple foods such as rice and noodles in which it would not be expected to find 
residues of the allergenic soybean. Aromas are added to most foods and at several stages of 
food production, with the risk that mandatory labelling is dropped. There are food additives 
which can be used instead of soybean hemicellulose and which do not provoke allergic 
reactions.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
PRÍLOHA I BOD 4 (C) 

Príloha IV E 426 poznámka za tabuľkou (nové) (Smernica 95/2/ES)

V prípade sójovej hemicelulózy pripravenej 
z GM sóje sa na označení výrobku uvedie 
„obsahuje sójovú hemicelulózu pripravenú 
z geneticky modifikovanej sóje“.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mojca Drčar Murko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
PRÍLOHA I BOD 4 (CA) (nový)
Príloha IV (Smernica 95/2/ES)

(ca) Dopĺňa sa tento riadok:

E XXX Škrobový 
oktenyljantar
an hlinitý 
(SAOS)

Vitamínové a výživové prípravky 
na použitie v diétnych 
potravinových doplnkoch 

dostatočné 
množstvo

Or. en
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Odôvodnenie

Inclusion of Starch Aluminium Octenyl Succinate (SAOS) as an anti-caking agent for use in 
vitamin and nutrient preparations for use in food in Annex IV of Directive 1995/2/EC, 
following a positive opinion of the Scientific Committee for Food (SCF).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
PRÍLOHA I BOD 4 (CA) (nový)
Príloha IV (Smernica 95/2/ES)

(ca) Tieto riadky sa vypúšťajú:

E 520 Síran hlinitý Vaječný bielok 30 mg/kg 
E 521 Síran hlinitosodný Kandizované ovocie 200 mg/kg 

samostatne alebo v 
kombinácii 
vyjadrené ako Al

E 522 Síran hlinitodraselný

E 523 Síran hlinitoamónny

Or. en

Odôvodnenie

These additives set free aluminium, which can lead to intoxications and which seems to 
contribute to Alzheimer’s disease. People suffering from certain kidney dysfunctions can 
accumulate aluminium in their organism. These additives should therefore be banned

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
PRÍLOHA I BOD 4 (CD) (nový)
Príloha IV (Smernica 95/2/ES)

(cd) The following row is deleted:

E 541 Hydrogénfosforeč
nan hlinitosodný

Jemné biele pečivo (iba 
scones a špongiovité)

1 g/kg 
vyjadrené ako 
Al
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Or. en

Odôvodnenie

This additive sets free aluminium, which can lead to intoxications and which seems to 
contribute to Alzheimer’s disease. People suffering from certain kidney dysfunctions can 
accumulate aluminium in their organism. Sodium aluminium phosphate should therefore be 
banned.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
PRÍLOHA I BOD 4 (CC) (nový)

Príloha IV (Smernica 95/2/ES) (cc) Tieto riadky sa vypúšťajú: 

E 620 
E 621
E 622

Kyselina glutámová
Glutaman Na
Glutaman K

Potraviny všeobecne (okrem 
takých, na ktoré sa vzťahuje 
článok 2(3))

10 g/kg 
samostatne 

alebo v 
kombinácii

E 623
E 624
E 625

Diglutaman Ca
Glutaman NH4

Diglutaman Mg
Koreniny nevyhnutné 

množstvo

Or. en

Odôvodnenie

These taste enhancers can provoke in certain cases nervous symptoms (decreased sensibility 
in neck, arms and back) and irregular heartbeat. In animal testing, they provoked 
reproductive disorders in rats. They also are reported to cause problems for asthmatic 
persons.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Bowis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
PRÍLOHA II BOD (BA) (nový)

Príloha (Smernica 94/35/ES) (ba) Pri E 950 „Nealkoholické nápoje“ sa vkladá toto:

E 950 Acesulfán K - nápoje na báze vody pripravené 
na doplnenie výdaja energie pri 
intenzívnej telesnej námahe, 

250 mg/l
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najmä pre športovcov

Or. en

Odôvodnenie

Drinks intended to meet the expenditure of intense muscular effort, especially for sports 
people, are formulated with both sugars and sweeteners to meet the specific compositional 
requirements. However the current entry forces the addition of more sweetener than 
necessary for optimal taste, resulting in a product that sports people consider to be too sweet.  
This entry would allow manufacturers to use less sweetener in the manufacture of these 
products making them more acceptable to consumers.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Bowis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
PRÍLOHA II BOD (BB) (nový)

Príloha (Smernica 94/35/ES)

(bb) Pri E 951 „Nealkoholické nápoje“ sa 
vkladá toto:

E 951 Aspartám - nápoje na báze vody pripravené 
na doplnenie výdaja energie pri 
intenzívnej telesnej námahe, 
najmä pre športovcov

400 mg/l

Or. en

Odôvodnenie

Drinks intended to meet the expenditure of intense muscular effort, especially for sports 
people, are formulated with both sugars and sweeteners to meet the specific compositional 
requirements. However the current entry forces the addition of more sweetener than 
necessary for optimal taste, resulting in a product that sports people consider to be too sweet.  
This entry would allow manufacturers to use less sweetener in the manufacture of these 
products making them more acceptable to consumers.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
PRÍLOHA II BOD (BA) (nový)

Príloha (Smernica 94/35/ES)
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(ba) Všetky riadky týkajúce sa použitia 
E952 (kyselina cyklámová a jej Na a Ca 
soli) sa z prílohy vypúšťajú.

Or. en

Odôvodnenie

Cyclamic acid, which is not authorised by the US-FDA, has shown to reduce testosterone 
levels and provoke testicle atrophy in rats. It is suspected to have cancerogenous effects, and 
the ADI set at 7mg/kg bw is easily exceeded due to its presence in various soft drinks and 
other products.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Bowis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
PRÍLOHA II BOD (BC) (nový)

Príloha (Smernica 94/35/ES) (bc) Pri E 955 „Nealkoholické nápoje“ sa vkladá toto: 

E 955 Sucralóza - nápoje na báze vody pripravené 
na doplnenie výdaja energie pri 
intenzívnej telesnej námahe, 
najmä pre športovcov

250 mg/l

Or. en

Odôvodnenie

Drinks intended to meet the expenditure of intense muscular effort, especially for sports 
people, are formulated with both sugars and sweeteners to meet the specific compositional 
requirements. However the current entry forces the addition of more sweetener than 
necessary for optimal taste, resulting in a product that sports people consider to be too sweet.  
This entry would allow manufacturers to use less sweetener in the manufacture of these 
products making them more acceptable to consumers.
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