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Åsa Westlund
Nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinářských přídatných látkách

Návrh nařízení (KOM(2006)0428 – C6-0260/2006 – 2006/0145(COD))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Kathy Sinnott
Pozměňovací návrh 26

Bod odůvodnění 3

(3) 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.

(3) 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 i životního prostředí a zájmů 
spotřebitelů, včetně spotřebitelů, kteří jsou 
vůči některým látkám intolerantní,
komplexními a zjednodušenými postupy.

Or. en

Odůvodnění

Zvláštní pozornost by měla být věnována zranitelným skupinám a alergikům. Většina z nich by 
měla mít možnost jíst potraviny prodávané v běžných obchodech, aniž by byla odkázána na 
zvláštní dietní potraviny. Jedním z kritérií pro udělování povolení podle tohoto nařízení by 
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proto mělo být to, zda látka či její používání neomezí okruh potravin pro alergiky. Pojem 
„intolerantní“ je širší než „alergický“, neboť zahrnuje i osoby, které mají problémy 
s trávením určitých přídatných látek, jakož i osoby se specifickými alergickými reakcemi.

Pozměňovací návrh, který předkládá Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 27
Bod odůvodnění 7

(7) 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 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. 
Zavádějící informování spotřebitele se 
vztahuje mimo jiné též na otázky jakosti 
použitých složek, přirozenosti produktu 
nebo jeho výrobního postupu, výživovou 
jakost a obsah ovoce či zeleniny.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je potřebný v zájmu lepšího obecného porozumění významu obratu 
„zavádějící pro spotřebitele“.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 28
Bod odůvodnění 7 pododstavec 1a (nový)

Zavádějící informování spotřebitele se 
vztahuje mimo jiné též na otázky čerstvosti, 
jakosti použitých složek, přirozenosti 
produktu nebo jeho výrobního postupu či 
výživové jakosti produktu.

Or. de
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Odůvodnění

Tento seznam, který není úplný, má za cíl vyjasnit, co se rozumí pojmem zavádějící.

Pozměňovací návrh, který předkládá Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 29
Bod odůvodnění 8

(8) 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.

(8) Potravinářské přídatné látky musí 
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.

Or. en
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Odůvodnění

Slovo „vždy“ by mělo být vypuštěno, protože potravinářské přídatné látky nemohou po 
rozpuštění nebo smíchání s ostatními přídatnými látkami nebo složkami nadále ve všech 
aspektech splňovat stanovené specifikace jako například specifikace, týkající se obsahu vody.

Pozměňovací návrh, který předkládá Avril Doyle

Pozměňovací návrh 30
Bod odůvodnění 8

(8) 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.

(8) Potravinářské přídatné látky musí 
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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Or. en

Odůvodnění

Slovo „vždy“ by mělo být vypuštěno, protože potravinářské přídatné látky pochopitelně 
nemohou po rozpuštění nebo smíchání s ostatními přídatnými látkami nebo složkami nadále 
ve všech aspektech splňovat stanovené specifikace (například specifikace týkající se obsahu 
vody).

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 31
Bod odůvodnění 12

(12) 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, 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, jakož i podle tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Předpokladem bylo, že v rámci nařízení (ES) č. 1829/2003 budou pro povolování geneticky 
modifikovaných potravin a potravinářských složek přijaty postupy založené na zásadě „jeden 
klíč od jedněch dveří“ [one-door-one-key]. Požadavek, aby geneticky modifikované 
potravinářské přídatné látky byly schvalovány podle nařízení (ES) č. 1829/2003 dříve, než 
bude posouzeno jejich zařazení do příloh II a III navrhovaného nařízení o potravinářských 
přídatných látkách, je v rozporu s tímto přístupem a mohlo by se stát, že by tyto přídatné látky 
musely procházet dvěma povolovacími řízeními. To by bylo příliš byrokratické a mohlo by to 
způsobovat zpoždění.
Měla by být zajištěna zjednodušená povolovací řízení geneticky modifikovaných 
potravinářských přídatných látek v souladu s přístupem „jeden klíč od jedněch dveří“, který 
zamýšlí nařízení (ES) č. 1829/2003, to znamená, že vyžaduje-li se hodnocení pro účely 
povolení v rámci nařízení 1829/2003/ES a tohoto nařízení, provedou se společně v rámci 
jediného posouzení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) namísto dvou 
samostatných povolovacích řízení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Avril Doyle

Pozměňovací návrh 32
Bod odůvodnění 12
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(12) 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, 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, jakož i podle tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Předpokladem bylo, že v rámci nařízení (ES) č. 1829/2003 budou pro povolování geneticky 
modifikovaných potravin a potravinářských složek přijaty postupy založené na zásadě „jeden 
klíč od jedněch dveří“ [one-door-one-key]. Požadavek, aby geneticky modifikované 
potravinářské přídatné látky byly schvalovány podle nařízení (ES) č. 1829/2003 dříve, než 
bude posouzeno jejich zařazení do příloh II a III navrhovaného nařízení o potravinářských 
přídatných látkách, je v rozporu s tímto přístupem a mohlo by se stát, že by tyto přídatné látky 
musely procházet dvěma povolovacími řízeními. To by bylo příliš byrokratické a mohlo by to 
způsobovat zpoždění.

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 33
Čl. 1 písm. b)

b) podmínky používání potravinářských 
přídatných látek v potravinách, 
v potravinářských přídatných látkách a 
v potravinářských enzymech;

b) podmínky používání potravinářských 
přídatných látek v potravinách, včetně
potravinářských přídatných látek a
potravinářských enzymů, jak jsou uvedeny 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) XY/2006 o potravinářských enzymech, 
a včetně látek určených k aromatizaci 
potravin, jak jsou uvedeny v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
XY/2006 o látkách určených k aromatizaci 
potravin a některých potravinářských 
přídatných látkách vyznačujících se 
aromatem;

Or. de
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Odůvodnění

Toto nařízení by se mělo týkat celého balíku potravinářských přídatných látek, čímž se 
předejde potřebě následných úprav.

Pozměňovací návrh, který předkládá Avril Doyle

Pozměňovací návrh 34
Čl. 1 písm. b)

b) podmínky používání potravinářských 
přídatných látek v potravinách, 
v potravinářských přídatných látkách a
v potravinářských enzymech;

b) podmínky používání potravinářských 
přídatných látek v potravinách, 
v potravinářských přídatných látkách,
v potravinářských enzymech a v látkách 
určených k aromatizaci potravin;

Or. en

Odůvodnění

Komise a členské státy odsouhlasily výslovné zařazení přídatných látek použitých v „látkách 
určených k aromatizaci potravin“ do přílohy III zjevně z důvodu soudržnosti při uplatňování 
pravidel pro „přídatné látky k přídatným látkám“. [Látky určené k aromatizaci potravin jsou 
nyní zahrnuty do „potravin“, jak stanoví definice čl. 3 bodu ii): „potraviny ve formě sušené 
nebo koncentrované, včetně látek určených k aromatizaci potravin …“]. V pravidlech pro 
přídatné látky používané do přídatných látek, enzymů a látek určených k aromatizaci by měl 
být uplatňován soudržný přístup, a jestliže budou pravidla stávajících ustanovení upravena, 
měla by být v tomto ohledu zajištěna soudržná revize ustanovení celého textu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 35
Článek 1a (nový)

Článek 1a
Potraviny obsahující přídatné látky, které 
nejsou v souladu s tímto nařízením, nesmějí 
být umístěny na trh.

Or. en
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Odůvodnění

Tím je otevřeně řečeno to, co je již skrytě v návrhu přítomno, co ale ve stávajícím znění není 
zjevně uvedeno. Obsahují-li potraviny přídatné látky, které nejsou v souladu s požadavky 
tohoto nařízení, nesmí jim být povolen přístup na trh.

Pozměňovací návrh, který předkládá Kathy Sinnott

Pozměňovací návrh 36
Čl. 2 odst. 2 písm. b)

b) látky používané k ochraně rostlin a 
produktů rostlinného původu v souladu 
s pravidly Společenství týkajícími se zdraví 
rostlin;

b) látky používané k ochraně rostlin a 
produktů rostlinného původu v souladu 
s pravidly Společenství týkajícími se zdraví 
rostlin, pokud nezůstávají v konečném 
produktu;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter, Bart Staes

Pozměňovací návrh 37
Čl. 2 odst. 2 písm. b)

b) látky používané k ochraně rostlin a 
produktů rostlinného původu v souladu 
s pravidly Společenství týkajícími se zdraví 
rostlin;

b) látky používané k ochraně rostlin a 
produktů rostlinného původu v souladu 
s pravidly Společenství týkajícími se zdraví 
rostlin, s výjimkou produktů na ochranu 
rostlin po sklizni používaných jako 
konzervační látky;

Or. en

Odůvodnění

Pesticidy používané po sklizni, jako je methylcyklopropen (1-MCP), používaný ke konzervaci 
ovoce a zeleniny (zejména jablek), by měly spadat do rozsahu působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 38
Čl. 2 odst. 2 písm. da) (nové)
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da) mikrobiální kultury používané při 
výrobě potravin, které mohou vytvářet 
potravinářské přídatné látky, avšak které se 
nepoužívají specificky za účelem jejich 
vytváření.

Or. en

Odůvodnění

1. V zájmu zajištění soudržnosti s návrhem nařízení o potravinářských enzymech (KOM 
(2006)0425 v konečném znění, Čl. 2.4) a s cílem harmonizovat nařízení o povolovacím řízení 
(KOM (2006)0423 v konečném znění) by měly být mikrobiální kultury produkující 
potravinářské přídatné látky z rozsahu návrhu nařízení vyňaty.
2. Mikrobiální kultury, které se používají k výrobě fermentovaných produktů (např. jogurtů, 
sýrů, salámů, kyselého zelí), by neměly být považovány za enzymy ani za přídatné látky, 
přestože jsou přirozeně schopny je produkovat. Přítomnost těchto přídatných látek, které se ve 
skutečnosti tvoří procesem fermentace během výroby potravin, nemají primárně samy o sobě 
žádnou technologickou funkci. Tím se předejde diskusím o jednotlivých případech a právní 
nejistotě.

Pozměňovací návrh, který předkládá Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 39
Čl. 2 odst. 5

5. Pokud je to nezbytné, lze rozhodnout 
postupem podle čl. 28 odst. 2 o tom, zda 
daná látka spadá či nespadá do oblasti 
působnosti tohoto nařízení.

5. Pokud je to nezbytné, lze rozhodnout 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 28 odst. 2a o tom, zda daná látka spadá či 
nespadá do oblasti působnosti tohoto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je potřebný v zájmu souladu textu s ustanoveními o novém postupu 
projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 40
Čl. 3 odst. 2 písm. a) úvod

a) „potravinářskou přídatnou látkou“ se 
rozumí jakákoliv látka, která není obvykle 

a) „potravinářskou přídatnou látkou“ se 
rozumí jakákoliv látka, která není obvykle 
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určena ke spotřebě jako potravina ani není
obvykle používána jako charakteristická 
složka potraviny, ať má či nemá výživovou 
hodnotu, a jejíž záměrné přidání do 
potraviny z technologického důvodu při 
výrobě, zpracování, přípravě, úpravě, balení, 
dopravě nebo skladování má nebo 
pravděpodobně bude mít za následek, že se 
tato látka nebo její vedlejší produkty stanou 
přímo či nepřímo složkou této potraviny; za 
potravinářské přídatné látky se však
nepovažují:

určena ke spotřebě jako potravina ani není 
obvykle používána jako charakteristická 
složka potraviny, ať má či nemá výživovou 
hodnotu, a jejíž záměrné přidání do 
potraviny z technologického důvodu při 
výrobě, zpracování, přípravě, úpravě, balení, 
dopravě nebo skladování má nebo 
pravděpodobně bude mít za následek, že se 
tato látka nebo její vedlejší produkty stanou 
přímo či nepřímo složkou této potraviny; za 
potravinářské přídatné látky se nepovažují:

Or. en

Odůvodnění

Látky uvedené v seznamu, který následuje v odst. 2 písm. a), jsou potravinářské složky odlišné 
od potravinářských přídatných látek. Slovo „však“ může být vypuštěno, aby se tak předešlo 
mylnému dojmu, že by některé z těchto látek mohly být považovány za potravinářskou 
přídatnou látku.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 41
Čl. 3 odst. 2 písm. a) bod i)

i) potraviny obsahující monosacharidy, 
disacharidy nebo oligosacharidy používané 
pro oslazující vlastnosti;

i) monosacharidy, disacharidy nebo 
oligosacharidy a potraviny obsahující tyto 
látky používané pro oslazující vlastnosti;

Or. en

Odůvodnění

Jelikož monosacharidy a disacharidy (a do jisté míry krátké řetězce cukru oligosacharidy), 
mají oslazující vlastnosti, měla by se výjimka vztahovat přímo na samotné látky, nikoli na 
potraviny obsahující tyto látky. Z toho by logicky vyplývalo, že potraviny obsahující tyto látky 
nelze považovat za potravinářské přídatné látky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 42
Čl. 3 odst. 2 písm. a) bod i)
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i) potraviny obsahující monosacharidy, 
disacharidy nebo oligosacharidy používané 
pro oslazující vlastnosti;

i) potraviny, které obsahují monosacharidy, 
disacharidy nebo oligosacharidy a jsou 
používané pro oslazující vlastnosti;

Or. de

Odůvodnění

Účelem toho pozměňovacího návrhu je vypustit slovo „Süßungsmittel“ (náhradní sladidlo), 
které se v německé verzi návrhu používá pro označení monosacharidů, disacharidů a 
oligosacharidů. Tento pojem by měl zůstat vyhrazen pro přídatné látky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 43
Čl. 3 odst. 2 písm. a) bod i)

i) potraviny obsahující monosacharidy, 
disacharidy nebo oligosacharidy používané 
pro oslazující vlastnosti;

i) potraviny, které obsahují monosacharidy, 
disacharidy nebo oligosacharidy a jsou 
používané pro oslazující vlastnosti;

Or. de

Odůvodnění

Účelem toho pozměňovacího návrhu je vypustit slovo „Süßungsmittel“ (náhradní sladidlo), 
které se v německé verzi návrhu používá pro označení  monosacharidů, disacharidů a 
oligosacharidů. Tento pojem by měl zůstat vyhrazen pro přídatné látky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 44
Čl. 3 odst. 2 písm. a) bod ii)

ii) potraviny ve formě sušené nebo 
koncentrované, včetně látek určených 
k aromatizaci potravin začleněných během 
výroby potravinových směsí pro jejich 
aromatické, chuťové nebo nutriční vlastnosti 
spolu s druhotným barvicím účinkem;

ii) potraviny ve formě sušené nebo 
koncentrované, včetně látek určených 
k aromatizaci potravin začleněných během 
výroby potravinových směsí pro jejich 
aromatické, chuťové nebo nutriční vlastnosti 
spolu s druhotným barvicím účinkem a 
doplňkovým technologickým účinkem;

Or. de
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Odůvodnění

V této souvislosti nejsou významné jen barvicí účinky: rovněž jsou důležité technologické
účinky jako např. antioxidační účinek. Navíc technologické účinky nejsou například v případě 
barvení potravin jen vedlejším účinkem (německá verze návrhu používá slova 
„Nebenwirkung“ (vedlejší účinek), zatímco anglická verze má „druhotný účinek“).

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 45
Čl. 3 odst. 2 písm. a) bod ii)

ii) potraviny ve formě sušené nebo 
koncentrované, včetně látek určených 
k aromatizaci potravin začleněných během 
výroby potravinových směsí pro jejich 
aromatické, chuťové nebo nutriční vlastnosti 
spolu s druhotným barvicím účinkem;

ii) potraviny ve formě sušené nebo 
koncentrované, včetně látek určených 
k aromatizaci potravin začleněných během 
výroby potravinových směsí pro jejich 
aromatické, chuťové nebo nutriční vlastnosti 
spolu s druhotným účinkem, např. barvicím;

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec odkazuje na potraviny, které jsou často používány nikoli pro jejich 
aromatické, chuťové nebo nutriční vlastnosti, ale pro jiný druhotný účinek, jako např. barvící; 
navrhujeme proto uvádět barvící účinek jako příklad.

Pozměňovací návrh, který předkládá Avril Doyle

Pozměňovací návrh 46
Čl. 3 odst. 2 písm. a) bod viii)

viii) krevní plazma, jedlá želatina, 
bílkovinné hydrolyzáty a jejich soli, mléčné 
proteiny a gluten,

viii) krevní plazma, krevní proteiny, jedlá 
želatina, bílkovinné hydrolyzáty a jejich soli, 
mléčné proteiny a gluten;

Or. en

Odůvodnění

„Krevní proteiny“ by měly být do tohoto seznamu přidány. Krevní plazma byla první krevní 
frakcí či krevním proteinem, který se začal používat v potravinách. Od té doby byly vyvinuty 
jiné krevní frakce / krevní proteiny s podobným použitím jako mají proteiny uvedené 
v seznamu čl. 3 odst. 2 písm. a) bodu viii).
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Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 47
Čl. 3 odst. 2 písm. e) body i) a ii)

i) jakýchkoli přidaných monosacharidů, 
disacharidů nebo oligosacharidů, nebo

i) jakýchkoli přidaných monosacharidů nebo 
disacharidů, nebo

ii) potravin obsahujících monosacharidy,
disacharidy nebo oligosacharidy
používaných pro oslazující vlastnostnosti;

ii) potravin obsahujících monosacharidy 
nebo disacharidy používaných pro oslazující 
vlastnosti;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu soudržnosti se směrnicí 94/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách, 
směrnicí 90/496 o nutričním označování potravin a nařízením 1924/2006 o výživových a 
zdravotních tvrzeních při označování potravin by definice potraviny bez přidaných cukrů 
měla odkazovat jen na monosacharidy nebo disacharidy. Odkazy na oligosacharidy by proto 
měly být odstraněny. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 48
Čl. 3 odst. 2 písm. f)

f) „potravinou se sníženým obsahem 
energie“ se rozumí potravina s obsahem 
energie sníženým alespoň o 30 % vzhledem 
k původní potravině nebo podobnému 
produktu;

f) „potravinou se sníženým obsahem 
energie“ se rozumí potravina s obsahem 
energie sníženým alespoň o 25 % vzhledem 
k původní potravině nebo podobnému 
produktu;

Or. de

Odůvodnění

Sborník potravinářských standardů Codex Alimentarius vyzývá k 25% snížení obsahu energie. 
Vzhledem k tomu, že nesrovnalosti, které stále existují, vedly opakovaně k překážkám 
v obchodě, je tento pozměňovací návrh nezbytný.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Bogusław Sonik

Pozměňovací návrh 49
Čl. 3 odst. 2 písm. f)

f) „potravinou se sníženým obsahem 
energie“ se rozumí potravina s obsahem 
energie sníženým alespoň o 30 % vzhledem 
k původní potravině nebo podobnému 
produktu;

f) „potravinou se sníženým obsahem 
energie“ se rozumí potravina s obsahem 
energie sníženým alespoň o 25 % vzhledem 
k původní potravině nebo podobnému 
produktu;

Or. pl

Odůvodnění

Požadavek snížit energetickou hodnotu potravin nejméně o 30 % , aby mohla být označena za 
„potravinu se sníženým obsahem energie“, je obtížně dosažitelný a neodpovídá 
mezinárodním standardům, jako je např. Codex Alimentarius.  Pokud by byl zachován práh 
30 %, představovalo by to překážku v inovaci v oblasti potravin se sníženým obsahem 
energie, což by vzhledem k současným obavám z obezity bylo politováníhodné. Neodpovídá to 
celkové politice, jejímž cílem je modernizace potravin, aby nabízely „zdravější“ alternativy, 
které zahrnují i potraviny se sníženým obsahem energie. Práh by měl být v souladu
s mezinárodně schválenými obecnými zásadami Codex Alimentarius upraven na 25 %.

Pozměňovací návrh, který předkládá Avril Doyle

Pozměňovací návrh 50
Čl. 3 odst. 2 písm. f)

f) „potravinou se sníženým obsahem 
energie“ se rozumí potravina s obsahem 
energie sníženým alespoň o 30 % vzhledem 
k původní potravině nebo podobnému 
produktu;

f) „potravinou se sníženým obsahem 
energie“ se rozumí potravina s obsahem 
energie sníženým alespoň o 25 % vzhledem 
k původní potravině nebo podobnému 
produktu;

Or. en

Odůvodnění

Požadavek snížit energetickou hodnotu potravin nejméně o 30 % , aby mohla být označena za  
„potravinu se sníženým obsahem energie“, je obtížně dosažitelný a neodpovídá 
mezinárodním standardům, jako je např. Codex Alimentarius. Pokud by byl zachován práh 
30 %, představovalo by to překážku v inovaci v oblasti potravin se sníženým obsahem 
energie, což by vzhledem k současným obavám z obezity bylo politováníhodné. Neodpovídá to 
celkové politice, jejímž cílem je modernizace potravin, aby nabízely „zdravější“ alternativy, 
které zahrnují i potraviny se sníženým obsahem energie. Práh by měl být v souladu 
s mezinárodně schválenými obecnými zásadami Codex Alimentarius upraven na 25 %.
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Pozměňovací návrh, který předkládá John Bowis

Pozměňovací návrh 51
Čl. 3 odst. 2 písm. f)

f) „potravinou se sníženým obsahem 
energie“ se rozumí potravina s obsahem 
energie sníženým alespoň o 30 % vzhledem 
k původní potravině nebo podobnému 
produktu;

f) „potravinou se sníženým obsahem 
energie“ se rozumí potravina s obsahem 
energie sníženým alespoň o 25 % vzhledem 
k původní potravině nebo podobnému 
produktu;

Or. en

Odůvodnění

Tato změna je přípravou na harmonizaci s mezinárodními normami. Podle norem Kodexu si 
může nárok na „snížený obsah energie“ činit potravina s obsahem energie sníženým o 25 %. 
Zatímco omezení v tomto návrhu se týká podmínky, která musí být splněna pro použití 
náhradních sladidel, změna by připravila cestu harmonizaci norem EU a Kodexu v oblasti 
výživových tvrzení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Avril Doyle

Pozměňovací návrh 52
Čl. 3 odst. 2 písm. g)

g) „stolními sladidly“ se rozumí přípravky 
z povolených náhradních sladidel, které 
mohou obsahovat ostatní jiné potravinářské 
přídatné látky a/nebo potravinářské složky a 
které jsou určeny k prodeji konečnému 
spotřebiteli jakožto náhražka cukru.

g) „stolními sladidly“ se rozumí přípravky 
z povolených náhradních sladidel, které 
mohou obsahovat ostatní jiné potravinářské 
přídatné látky a/nebo potravinářské složky a 
které jsou určeny k prodeji konečnému 
spotřebiteli jakožto náhražka cukrů.

Or. en

Odůvodnění

Definice by měla odkazovat na „cukry“ a nikoli na „cukr“, neboť cukr (tj. sacharóza) není 
jediným nutričním uhlovodanem s oslazujícími vlastnostmi.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 53
Čl. 3 odst. 2 písm. ga) (nový)

ga) „potravinou se sníženým obsahem 
cukrů“ se rozumí potravina s celkovým 
obsahem monosacharidů a disacharidů 
sníženým alespoň o 30 % ve srovnání 
s podobným produktem.

Or. en

Odůvodnění

1. V zájmu soudržnosti s nařízením 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při 
označování potravin; možnost použití tvrzení „o sníženém obsahu“ se v nařízení 1924/2006 
připouští tehdy, je-li obsah specifické živiny (obvykle tuku nebo cukrů) snížen alespoň o 30 % 
ve srovnání s podobným produktem.
2. V zájmu právního vyjasnění by měla být do této právní úpravy začleněna definice potravin 
se sníženým obsahem cukru.
3. Odkaz na monosacharidy a disacharidy v této definici je v souladu s čl. 2 písm. e) body i) a 
ii) a jejich použití může rovněž předejít nesprávnému výkladu slova „cukry“.

Pozměňovací návrh, který předkládá Avril Doyle

Pozměňovací návrh 54
Čl. 3 odst. 2 písm. gb) (nový)

gb) výrazem „Quantum satis“ se rozumí, že 
nejvyšší použitelné množství není 
stanoveno. Přídatné látky však smějí být 
použity v souladu s osvědčenou výrobní 
praxí v množství nikoli větším, než je 
nezbytné pro dosažení zamýšleného účelu, 
a za předpokladu, že spotřebitel není 
uveden v omyl1.
1 Definice převzata z čl. 2 odst. 5 směrnice 94/35/ES 
(náhradní sladidla)

Or. en

Odůvodnění

Quantum satis: definice výrazu „quantum satis“, na který odkazuje čl. 10 odst. 2, by měla být 
zahrnuta do tohoto článku mezi ostatní definice.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 55
Čl. 4 odst. 1

1. Pouze potravinářské přídatné látky 
zařazené na seznam Společenství v příloze II 
smějí být uvedeny na trh jako takové a 
používány v potravinách, včetně potravin 
pro zvláštní výživu spadajících pod oblast 
působnosti směrnice 89/398/EHS.

1. Pouze potravinářské přídatné látky 
zařazené na seznam Společenství v příloze II 
smějí být uvedeny na trh jako takové a 
používány v potravinách k účelu 
označenému a uvedenému v této příloze.

Or. de

Odůvodnění

Vazba mezi přídatnými látkami a účelem, k němuž jsou užívány, která je zakotvena ve 
směrnici 95/2/ES, by měla být do nového nařízení zahrnuta, a to i proto, aby se předešlo 
zneužití a právní nejistotě.

Pozměňovací návrh, který předkládá Avril Doyle

Pozměňovací návrh 56
Čl. 4 odst. 5

5. Potravinářské přídatné látky musí vždy
vyhovovat specifikacím uvedeným v článku 
12.

5. Potravinářské přídatné látky musí 
vyhovovat specifikacím uvedeným v článku 
12.

Or. en

Odůvodnění

Slovo „vždy“ by mělo být vypuštěno, protože potravinářské přídatné látky pochopitelně po 
rozpuštění nebo smíchání s ostatními přídatnými látkami nebo složkami nemohou nadále ve 
všech aspektech splňovat stanovené specifikace (například specifikace týkající se obsahu 
vody).

Pozměňovací návrh, který předkládá Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 57
Čl. 4 odst. 5

5. Potravinářské přídatné látky musí vždy
vyhovovat specifikacím uvedeným v článku 

5. Potravinářské přídatné látky musí 
vyhovovat specifikacím uvedeným v článku 
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12. 12.

Or. en

Odůvodnění

Slovo „vždy“ by mělo být vypuštěno, protože potravinářské přídatné látky po rozpuštění nebo 
smíchání s ostatními přídatnými látkami nebo složkami nemohou nadále ve všech aspektech 
splňovat stanovené specifikace jako například specifikace, týkající se obsahu vody.

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 58
Článek 4a (nový)

Článek 4a
Žádná přídatná látka a/nebo potravina 
obsahující některou přídatnou látku nesmí 
být umístěna na trh a/nebo dána do oběhu, 
jestliže použití tohoto potravinářského 
enzymu není v souladu s požadavky tohoto 
nařízení.

Or. de

Odůvodnění

Výslovný zákaz používání těchto látek je v zájmu jasnějšího výkonu spravedlnosti a má 
předcházet právní nejistotě.

Pozměňovací návrh, který předkládá Kathy Sinnott

Pozměňovací návrh 59
Čl. 5 odst. 1 písm. a)

a) na základě dostupných vědeckých důkazů 
není při navrhované míře použití důvodem 
k obavám o zdraví spotřebitele;

a) na základě dostupných vědeckých důkazů 
není při navrhované míře použití a za 
navrhovaných podmínek použití důvodem 
k obavám o zdraví spotřebitele;

Or. en

Odůvodnění

Zdraví spotřebitele mohou negativně ovlivnit i podmínky použití přídatné látky. Změny teploty 
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mohou například způsobit, že je určitá látka toxičtější. Jedním z příkladů je aspartam: studie 
prokázaly, že po zahřátí se rozkládá na řadu látek, z nichž některé (jako např. metanol) jsou 
toxické.

Pozměňovací návrh, který předkládá Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 60
Čl. 5 odst. 1 písm. b)

b) existuje odůvodněná technologická 
potřeba, kterou nelze splnit jinými 
hospodářsky a technologicky použitelnými 
prostředky;

b) existuje odůvodněná technologická 
potřeba s ohledem na prospěch spotřebitele, 
kterou nelze splnit jinými hospodářsky a 
technologicky použitelnými prostředky;

Or. en

Odůvodnění

Existují-li alternativní řešení, která představují menší riziko pro lidské zdraví a svobodu volby 
a pro životní prostředí, měla by být těmto alternativám dána přednost.

Pozměňovací návrh, který předkládá Kathy Sinnott

Pozměňovací návrh 61
Čl. 5 odst. 1 písm. ca) (nové)

ca) nepřispěje k omezení okruhu potravin 
pro alergiky nebo pro osoby intolerantní 
vůči určitým potravinám.

Or. en

Odůvodnění

Přídatná látka nebo použití přídatné látky může podle výše uvedených kritérií přinášet výhody 
i nevýhody. Veškerá pro i proti je proto třeba zvážit. Pojem „intolerantní“ je širší než 
„alergický“, neboť zahrnuje i osoby, které mají problémy s trávením určitých přídatných 
látek, jakož i osoby se specifickými alergickými reakcemi.

Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter, Bart Staes

Pozměňovací návrh 62
Čl. 5 odst. 1a (nový)
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1a. Nanočástice nesmějí být použity jako 
potravinářské přídatné látky.

Or. en

Odůvodnění

Nanočástice vyžadují specifické posouzení rizik. Ustanovení tohoto nařízení nejsou určena 
k hodnocení specifických rizik spojených s touto rozvíjející se technologií. Mají-li být 
nanočástice použity při produkci potravin, musí toto použití pokrývat specifická právní 
úprava. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Kathy Sinnott

Pozměňovací návrh 63
Čl. 5 odst. 1b (nové)

1b. I v případě, že určitá přídatná látka 
může ovlivňovat zdraví ve smyslu odst. 1 
písm. aa), životní prostředí podle odst. 1 
písm. cb) nebo může omezovat okruh 
produktů pro alergiky nebo osoby 
intolerantní vůči určitým potravinám ve 
smyslu odst. 1 písm. ca), může být 
schválena, jestliže výhody pro spotřebitele 
podle odstavce 2 převyšují nevýhody.

Or. en

Odůvodnění

Přídatná látka nebo použití přídatné látky může podle výše uvedených kritérií přinášet výhody 
i nevýhody. Veškerá pro i proti je proto třeba zvážit. Pojem „intolerantní“ je širší než 
„alergický“, neboť zahrnuje i osoby, které mají problémy s trávením určitých přídatných 
látek, jakož i osoby se specifickými alergickými reakcemi.

Pozměňovací návrh, který předkládá Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 64
Čl. 5 odst. 2 písm. c)

c) zvýšení schopnosti potravin udržet si 
jakost a stabilitu nebo zlepšení 
organoleptických vlastností za předpokladu, 
že nedojde ke změně povahy, podstaty nebo 

c) zvýšení schopnosti potravin udržet si 
jakost a stabilitu nebo zlepšení 
organoleptických vlastností za předpokladu, 
že nedojde ke změně povahy, podstaty nebo 
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jakosti potraviny způsobem, který by mohl 
uvést spotřebitele v omyl;

jakosti potraviny způsobem, který by mohl 
uvést spotřebitele v omyl. Sem patří 
například čerstvost, jakost použitých složek, 
přirozenost produktu a obsah ovoce a 
zeleniny;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají David Martin, Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 65
Čl. 5 odst. 3a (nový)

3a. S výjimkou patentovaných znalostí a 
informací, které je potřebné uchovat 
v důvěrnosti, se bude schválení určité 
potravinářské přídatné látky výslovně a 
průhledně odkazovat na zhodnocení kritérií 
stanovených v odstavcích 1 až 3 a vysvětlí 
důvody konečného rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

Zvýší se tím otevřenost a průhlednost povolení přídatných látek tím, že bude veřejně uvedeno, 
jak toto povolení splňuje podmínky stanovené v návrhu.

Pozměňovací návrh, který předkládá John Bowis

Pozměňovací návrh 66
Čl. 5 odst. 3a (nový)

3a. S výjimkou patentovaných znalostí a 
informací, které je potřebné uchovat 
v důvěrnosti, se bude schválení určité 
potravinářské přídatné látky výslovně a 
průhledně odkazovat na zhodnocení kritérií 
stanovených v odstavcích 1 až 3 a vysvětlí 
důvody konečného rozhodnutí.

Or. en
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Odůvodnění

Zvýší se tím otevřenost a průhlednost povolení přídatných látek tím, že bude veřejně uvedeno, 
jak toto povolení splňuje podmínky stanovené v návrhu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 67
Čl. 6 písm. a)

a) nahrazení cukrů pro produkci energeticky 
ochuzených potravin, potravin pro 
předcházení zubním kazům nebo potravin 
bez přidaných cukrů;

a) nahrazení cukrů pro produkci energeticky 
ochuzených potravin, potravin pro 
předcházení zubním kazům, potravin se 
sníženým obsahem cukrů nebo potravin bez 
přidaných cukrů;

Or. en

Odůvodnění

1. V zájmu soudržnosti s nařízením 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při 
označování potravin, které uvádí tvrzení „potravina se sníženým obsahem cukru“.
2. V zájmu právního vyjasnění by měla být do této právní úpravy začleněna definice potraviny 
se sníženým obsahem cukru.

Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter, Bart Staes

Pozměňovací návrh 68
Čl. 6 písm. b)

b) prodloužení trvanlivosti nahrazením 
cukrů;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Prodloužení trvanlivosti není hlavním účelem používání náhradních sladidel a není zahrnuto 
do definice náhradních sladidel v příloze I. Mají-li být náhradní sladidla použita za účelem 
prodloužení trvanlivosti, musejí být schválena v souladu s ustanoveními článku 5.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 69
Čl. 6 písm. b)

b) prodloužení trvanlivosti nahrazením 
cukrů;

b) prodloužení trvanlivosti;

Or. de

Odůvodnění

Nahrazení cukrů náhradními složkami nevede vždy k prodloužení trvanlivosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Avril Doyle

Pozměňovací návrh 70
Čl. 6 písm. b)

b) prodloužení trvanlivosti nahrazením 
cukrů;

b) prodloužení trvanlivosti;

Or. en

Odůvodnění

Nahrazení cukrů náhradními sladidly nevede samo o sobě k prodloužení trvanlivosti.

Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter, Bart Staes

Pozměňovací návrh 71
Článek 7

Potravinářskou přídatnou látku lze zařadit na 
seznam Společenství v příloze II do funkční 
třídy barviv pouze tehdy, pokud kromě toho, 
že slouží jednomu nebo více účelům podle 
čl. 5 odst. 2, slouží také jednomu nebo více 
z těchto účelů:

Potravinářskou přídatnou látku lze zařadit na 
seznam Společenství v příloze II do funkční 
třídy barviv pouze tehdy, pokud kromě toho, 
že slouží jednomu nebo více účelům podle 
čl. 5 odst. 2, slouží také účelu obnovení 
původního vzhledu potravin, jejichž barva 
byla dotčena zpracováním, skladováním,
balením a distribucí, čímž mohla být 
narušena jejich přijatelnost co do vzhledu,
aniž by tím však byli spotřebitelé uváděni 
v omyl, že potraviny jsou čerstvější nebo 
méně intenzivně zpracovány, než je tomu ve 
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skutečnosti.
a) obnovení původního vzhledu potravin, 
jejichž barva byla dotčena zpracováním, 
skladováním, balením a distribucí, čímž 
mohla být narušena jejich přijatelnost co 
do vzhledu;
b) učinit potraviny přitažlivějšími co do 
vzhledu;
c) obarvení jinak bezbarvých potravin.

Or. en

Odůvodnění

Užití barev by nemělo zavádět spotřebitele tím, že „nepřitažlivé“ potraviny učiní 
přitažlivějšími co do vzhledu, a vytvoří tak dojem, že byly použity určité složky, nebo vyvolá u 
spotřebitele dojem, že výrazně zpracované potraviny jsou přirozenější nebo čerstvější, než 
tomu ve skutečnosti je. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 72
Čl. 7 písm. b) a c)

b) učinit potraviny přitažlivějšími co do 
vzhledu;

b) učinit potraviny přitažlivějšími co do 
vzhledu, např. tím, že napomůže rozpoznání 
aromatu obvykle spojeného s určitými 
potravinami nebo obarvení jinak 
bezbarvých potravin.

c) obarvení jinak bezbarvých potravin.

Or. en

Odůvodnění

Stávající směrnice o barvivech povoluje použití barviv za účelem pomoci rozpoznání aromat 
obvykle spojených s určitými potravinami a obarvení jinak bezbarvých potravin. Toto 
ustanovení by mělo být v navrhovaném nařízení zachováno.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 73
Čl. 7 písm. b) a c)
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b) učinit potraviny přitažlivějšími co do 
vzhledu;

b) učinit potraviny přitažlivějšími co do 
vzhledu, např. napomáhat rozpoznání 
aromatu obvykle spojeného s určitými 
potravinami nebo obarvení jinak 
bezbarvých potravin.

c) obarvení jinak bezbarvých potravin.

Or. en

Odůvodnění

Stávající směrnice o barvivech povoluje použití barviv za účelem pomoci rozpoznání aromat 
obvykle spojených s určitými potravinami a obarvení jinak bezbarvých potravin. Toto 
ustanovení by mělo být v navrhovaném nařízení zachováno. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Avril Doyle

Pozměňovací návrh 74
Čl. 7 písm. b) a c)

b) učinit potraviny přitažlivějšími co do 
vzhledu;

b) učinit potraviny přitažlivějšími co do 
vzhledu, např. napomáhat rozpoznání 
aromatu obvykle spojeného s určitými 
potravinami nebo obarvení jinak 
bezbarvých potravin.

c) obarvení jinak bezbarvých potravin.

Or. en

Odůvodnění

Stávající směrnice o barvivech povoluje použití barviv za účelem pomoci rozpoznání aromat 
obvykle spojených s určitými potravinami a obarvení jinak bezbarvých potravin. Toto 
ustanovení by mělo být v navrhovaném nařízení zachováno.

Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter, Bart Staes

Pozměňovací návrh 75
Článek 7a (nový)

Článek 7a
Specifické podmínky pro látky zvýrazňující 

chuť a vůni
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Potravinářská přídatná látka může být 
schválena jako látka zvýrazňující chuť a 
vůni jen v případě, že: 
a) je jednoznačně prokázána její 
technologická potřeba a požadovaného 
účinku nelze dosáhnout použitím koření;
b) nevyvolává u spotřebitele mylný dojem, 
že k dosažení chuti potraviny bylo použito 
koření.

Or. en

Odůvodnění

Použití látky zvýrazňující chuť a vůni nesmí být pro spotřebitele zavádějící. Nesmí být 
schválena za účelem snížení množství (nákladnějšího) koření ve zpracované potravině. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 76
Čl. 8 odst. 1

1. Potravinářské přídatné látky mohou být 
přiřazeny k jedné z funkčních tříd v příloze I 
na základě hlavní technologické funkce 
dané potravinářské přídatné látky.

1. Potravinářské přídatné látky mohou být 
přiřazeny k jedné z funkčních tříd v příloze I 
na základě hlavní funkce dané potravinářské 
přídatné látky a mohou být použity jen 
s ohledem na tuto funkci.

Přiřazení potravinářské přídatné látky 
k funkční třídě nevylučuje to, aby se tato 
potravinářská přídatná látka používala pro 
několik funkcí.

Or. de

Odůvodnění

Vazba mezi přídatnými látkami a účelem, k němuž jsou užívány, kterou vytváří směrnice 
95/2/ES, by měla být do nového nařízení zahrnuta, a to i proto, aby se předešlo zneužití a 
právní nejistotě. Nadto pojem „technologické“ je zde jen zavádějící.

Pozměňovací návrh, který předkládá Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 77
Čl. 8 odst. 2
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2. Je-li to z důvodu vědeckého pokroku nebo 
technologického vývoje nezbytné, mohou 
být v příloze I doplněny další funkční třídy 
postupem podle čl. 28 odst. 2. 

2. Je-li to z důvodu vědeckého pokroku nebo 
technologického vývoje nezbytné, mohou 
být v příloze I doplněny další funkční třídy. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je potřebný, aby mohly být prováděny úpravy příloh tohoto nařízení 
v rámci postupu spolurozhodování.

Pozměňovací návrh, který předkládá Avril Doyle

Pozměňovací návrh 78
Čl. 9 odst. 2 písm. a) a b)

a) název potravinářské přídatné látky a její
číslo E, pokud jí bylo takové číslo přiděleno;

a) název potravinářské přídatné látky, 
skupinu přídatných látek a číslo E, pokud jí 
bylo takové číslo přiděleno;

b) potraviny, do nichž se daná potravinářská 
přídatná látka může přidávat;

b) potraviny a/nebo potravinářské přídatné 
látky a/nebo potravinářské enzymy a/nebo 
látky určené k aromatizaci potravin, do 
nichž se daná potravinářská přídatná látka 
může přidávat;

Or. en

Odůvodnění

Čl. 9 odst. 2 písm. a): Seznam Společenství by měl být úplný, pokud jde o informace týkající 
se přídatných látek na seznamu, a měl by obsahovat název potravinářské přídatné látky, 
skupinu přídatných látek a číslo E.
Čl. 9 odst. 2 písm. b): úprava v zájmu soudržnosti, protože čl. 9 odst. 2 odkazuje na přídatné 
látky v příloze II (přídatné látky v potravinách), jakož i v příloze III (přídatné látky 
v potravinářských přídatných látkách / enzymech / látkách určených k aromatizaci).

Pozměňovací návrh, který předkládá Kathy Sinnott

Pozměňovací návrh 79
Čl. 9 odst. 2 písm. da) (nový)

da) další potravinářské přídatné látky, které 
mohou být použity v kombinaci s touto 
potravinářskou přídatnou látkou;
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Or. en

Odůvodnění

Některé přídatné látky vytvářejí vzájemným působením novou sloučeninu, která má jiné 
vlastnosti a jiné dopady na lidské zdraví či životní prostředí než obě dílčí látky. Vzniká-li 
tímto způsobem škodlivý nebo toxický účinek, tyto kombinace potravinářských přídatných 
látek by měly být uvedeny v přílohách.

Pozměňovací návrh, který předkládá Avril Doyle

Pozměňovací návrh 80
Čl. 10 odst. 2

2. Pokud je to namístě, maximální množství 
se pro potravinářskou přídatnou látku 
nestanoví (quantum satis). V uvedeném 
případě se potravinářská přídatná látka 
používá v souladu s osvědčenou výrobní 
praxí v množství nikoli větším, než je 
nezbytné pro dosažení zamýšleného účelu a 
za předpokladu, že spotřebitel není uveden 
v omyl.

2. Pokud je to namístě, maximální množství 
se pro potravinářskou přídatnou látku 
nestanoví (quantum satis). V uvedeném 
případě se potravinářská přídatná látka 
používá v souladu s definicí v čl. 3 odst. 2 
písm. gb).

Or. en

Odůvodnění

Viz komentář k čl. 3 odst. 2 – definice. Tento článek by měl být opatřen odkazem na  
navrhovanou definici “quantum satis” a příslušně upraven.

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 81
Čl. 10 odst. 3

3. Maximální používaná množství 
potravinářských přídatných látek stanovená 
v příloze II se použijí na potraviny určené 
k přímé spotřebě připravené v souladu 
s návodem k použití, ledaže je uvedeno 
jinak.

3. Maximální používaná množství 
potravinářských přídatných látek stanovená 
v příloze II se použijí na potraviny určené 
k přímé spotřebě, včetně látek používaných 
ve zředěném stavu, pokud je to vhodné,
připravené v souladu s návodem k použití, 
ledaže je uvedeno jinak.

Or. de
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Odůvodnění

Rozpuštěné potravinářské přídatné látky se rovněž používají v produkci potravin a měly by 
být zohledněny.

Pozměňovací návrh, který předkládá Avril Doyle

Pozměňovací návrh 82
Článek 11

Potravinářskou přídatnou látku spadající do 
oblasti působnosti nařízení (ES) č. 
1829/2003 lze zařadit na seznamy 
Společenství v přílohách II a III tohoto 
nařízení pouze poté, co byla povolena podle 
článku 7 nařízení (ES) č. 1829/2003.

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 4 odst. 1 a 
2, potravinářskou přídatnou látku spadající 
do oblasti působnosti nařízení (ES) 
č. 1829/2003 lze umístit na trh a použít 
v potravinách jen v případě, že se na ni 
vztahuje povolení podle nařízení (ES) 
č. 1829/2003.

Or. en

Odůvodnění

Předpokladem bylo, že v rámci nařízení (ES) č. 1829/2003 budou pro povolování geneticky 
modifikovaných potravin a potravinářských složek přijaty postupy založené na zásadě „jeden 
klíč od jedněch dveří“ [one-door-one-key]. Požadavek, aby geneticky modifikované 
potravinářské přídatné látky byly schvalovány podle 1829/2003 dříve, než bude posouzeno 
jejich zařazení do příloh II a III navrhovaného nařízení o potravinářských přídatných látkách, 
je v rozporu s tímto přístupem a mohlo by se stát, že by tyto přídatné látky musely procházet 
dvěma povolovacími řízeními. To by bylo příliš byrokratické a mohlo by to způsobovat 
zpoždění.

Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter, Bart Staes

Pozměňovací návrh 83
Článek 11

Potravinářskou přídatnou látku spadající do 
oblasti působnosti nařízení (ES) č. 
1829/2003 lze zařadit na seznamy 
Společenství v přílohách II a III tohoto 
nařízení pouze poté, co byla povolena podle 
článku 7 nařízení (ES) č. 1829/2003.

Potravinářskou přídatnou látku vyrobenou 
z geneticky modifikovaných organismů, 
obsahující geneticky modifikované 
organismy nebo vyrobenou jejich pomocí 
nebo spadající do oblasti působnosti nařízení 
(ES) č. 1829/2003 lze zařadit na seznamy 
Společenství v přílohách II a III tohoto 
nařízení pouze poté, co byla povolena podle 
článku 7 nařízení (ES) č. 1829/2003. Musí 
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být zřetelně označena slovy „vyrobeno 
pomocí geneticky modifikovaných 
organismů“ nebo „vyrobeno z geneticky 
modifikovaných organismů“ umístěných 
vedle názvu nebo čísla E.

Or. en

Odůvodnění

Potravinářské přídatné látky, vyrobené geneticky modifikovanými organismy nebo 
mikroorganismy nebo jejich prostřednictvím, by měly být zřetelně označeny, aby se zaručila 
svoboda volby spotřebitelů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 84
Článek 11

Potravinářskou přídatnou látku spadající do 
oblasti působnosti nařízení (ES) 
č. 1829/2003 lze zařadit na seznamy 
Společenství v přílohách II a III tohoto 
nařízení pouze poté, co byla povolena podle 
článku 7 nařízení (ES) č. 1829/2003.

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 4 odst. 1 a 
2, potravinářskou přídatnou látku spadající 
do oblasti působnosti nařízení (ES) 
č. 1829/2003 lze umístit na trh a použít 
v potravinách jen v případě, že se na ni 
vztahuje povolení podle nařízení (ES) 
č. 1829/2003.

Or. en

Odůvodnění

Předpokladem bylo, že v rámci nařízení (ES) č. 1829/2003 budou pro povolování geneticky 
modifikovaných potravin a potravinářských složek přijaty postupy založené na zásadě „jeden 
klíč od jedněch dveří“ [one-door-one-key]. Požadavek, aby geneticky modifikované 
potravinářské přídatné látky byly schvalovány podle 1829/2003 dříve, než bude posouzeno 
jejich zařazení do příloh II a III navrhovaného nařízení o potravinářských přídatných látkách, 
je v rozporu s tímto přístupem a mohlo by se stát, že by tyto přídatné látky musely procházet 
dvěma povolovacími řízeními. To by bylo příliš byrokratické a mohlo by to způsobovat 
zpoždění.  
Měla by být zajištěna zjednodušená povolovací řízení geneticky modifikovaných 
potravinářských přídatných látek v souladu s přístupem „jeden klíč od jedněch dveří“, který 
zamýšlí nařízení (ES) č. 1829/2003, to znamená, že vyžaduje-li se hodnocení pro účely 
povolení v rámci nařízení 1829/2003/ES a tohoto nařízení, provedou se společně v rámci 
jediného posouzení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) namísto dvou 
samostatných povolovacích řízení.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 85
Článek 13

V nezpracovaných potravinách se 
potravinářské přídatné látky nepoužívají, 
ledaže je takové použití výslovně stanoveno 
v příloze II.

V nezpracovaných potravinách se 
potravinářské přídatné látky nepoužívají, 
ledaže je takové použití výslovně stanoveno 
v příloze II. Přídatné látky se nepoužijí 
v nezpracovaných potravinách za účelem 
zvýšení přitažlivosti jejich vzhledu nebo 
jakéhokoli uvedení spotřebitele v omyl, 
pokud jde o čerstvost nebo výživovou jakost 
potraviny.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter, Bart Staes

Pozměňovací návrh 86
Článek 14

Barviva a náhradní sladidla se nesmějí 
používat v potravinách pro kojence a malé 
děti podle směrnice 89/398/EHS, včetně 
dietních potravin pro kojence a malé děti pro 
zvláštní léčebné účely, ledaže je jejich 
použítí výslovně stanoveno v příloze II 
tohoto nařízení.

Barviva a náhradní sladidla se nesmějí 
používat v potravinách pro kojence a malé 
děti do 12 let věku a potravinách 
spadajících do rozsahu působnosti směrnice 
89/398/EHS, včetně dietních potravin pro 
kojence a malé děti pro zvláštní léčebné 
účely, ledaže je jejich použití výslovně 
stanoveno v příloze II tohoto nařízení.

Barviva nesmějí být používána pro 
potraviny, které jsou uváděny na trh hlavně 
pro děti. 

Or. en

Odůvodnění

Děti mohou být snadněji uvedeny v omyl potravinami obsahujícími barviva a náhradní 
sladidla. Tato skutečnost by měla být zohledněna při schvalování této přídatné látky podle 
kritérií podle článku 5.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Avril Doyle

Pozměňovací návrh 87
Čl. 16 odst. 1 písm. b)

b) v potravinách, do nichž byla přidána látka 
určená k aromatizaci, pokud daná 
potravinářská přídatná látka:

b) v potravinách, do nichž byla přidána 
potravinářská přídatná látka, potravinářský 
enzym nebo látka určená k aromatizaci, 
pokud daná potravinářská přídatná látka:

i) je povolena v látkách určených 
k aromatizaci potravin v souladu s tímto 
nařízením;

i) je povolena v potravinářské přídatné 
látce, potravinářském enzymu nebo 
v látkách určených k aromatizaci potravin 
v souladu s tímto nařízením;

ii) byla převedena do potraviny 
prostřednictvím látky určené k aromatizaci 
potravin;

ii) byla převedena do potraviny 
prostřednictvím potravinářské přídatné 
látky, potravinářského enzymu nebo látky 
určené k aromatizaci potravin;

iii) nemá žádnou technologickou funkci 
v konečné potravině;

iii) nemá žádnou technologickou funkci 
v konečné potravině;

Or. en

Odůvodnění

Čl. 16 odst. 1 písm. b) by měl rovněž zahrnovat přídatné látky používané v přídatných látkách 
a v enzymech (a v látkách určených k aromatizaci). 

Pozměňovací návrh, který předkládá Avril Doyle

Pozměňovací návrh 88
Čl. 16 odst. 4

4. Aniž je dotčen odstavec 1, je přítomnost 
intenzivní náhradního sladidla povolena ve 
vícesložkových potravinách bez přidaného 
cukru, v energeticky ochuzených 
vícesložkových potravinách, ve 
vícesložkových dietních potravinách 
určených pro nízkokalorické diety a ve 
vícesložkových potravinách s dlouhou 
trvanlivostí za podmínky, že intenzivní
náhradní sladidlo je povoleno v jedné ze 
složek vícesložkové potraviny.

4. Aniž je dotčen odstavec 1, je přítomnost 
náhradního sladidla povolena pouze ve 
vícesložkových potravinách bez přidaných 
cukrů, v energeticky ochuzených 
vícesložkových potravinách, ve 
vícesložkových dietních potravinách 
určených pro nízkokalorické diety a ve 
vícesložkových potravinách s dlouhou 
trvanlivostí za podmínky, že náhradní 
sladidlo je povoleno v jedné ze složek 
vícesložkové potraviny.

Or. en
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Odůvodnění

Čl. 16 odst. 1 umožňuje konkrétní přítomnost přídatné látky za specifických podmínek podle 
zásady převedení. Pokud jde o náhradní sladidla, je tato zásada převedení omezena ještě 
specifičtějšími podmínkami, jak stanoví čl. 16 odst. 4 (a jak v současnosti stanoví článek 2a 
směrnice 94/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách). 
V zájmu vyjasnění a předejití odlišným výkladům navrhovaného ustanovení by však mělo být 
do čl. 16 odst. 4 přidáno slovo „pouze“. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 89
Čl. 17 úvod

Je-li to nezbytné, může být postupem podle 
čl. 28 odst. 2 učiněno rozhodnutí o tom, zda:

Je-li to nezbytné, může být regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 2a
učiněno rozhodnutí o tom, zda: 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je potřebný v zájmu souladu textu s ustanoveními o novém postupu 
projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 90
Článek 19

Označování potravinářských přídatných 
látek, které nejsou určeny k prodeji 

konečnému spotřebiteli

Informace, jejichž poskytnutí se vyžaduje u 
potravinářských přídatných látek a 

potravinářských přídatných přípravků, 
které nejsou určeny k prodeji konečnému 

spotřebiteli
Potravinářské přídatné látky, které nejsou 
určeny k prodeji konečnému spotřebiteli, lze 
bez ohledu na to, zda jsou prodávány 
samostatně nebo ve směsi a/nebo smíchané 
se složkami ve smyslu čl. 6 odst. 4 směrnice 
2000/13/ES, uvádět na trh pouze tehdy, 
pokud jsou jejich balení nebo nádoby 
označeny informacemi stanovenými 
v článcích 20 až 23 tohoto nařízení, které 
musí být snadno viditelné, jasně čitelné a 
nesmazatelné.

1. Aniž jsou dotčeny další požadavky na 
označování potravin stanovené v rámci 
právní úpravy EU nebo podrobnější nebo 
rozsáhlejší právní a správní předpisy 
týkající se vah a měr nebo vztahující se na 
nabízení k prodeji, klasifikaci, balení a 
označování nebezpečných látek a přípravků 
nebo na dopravu těchto látek, 
potravinářské přídatné látky a 
potravinářské přídatné přípravky, které 
nejsou určeny k prodeji konečnému 



PE 386.367v01-00 34/58 AM\656334CS.doc
Externí překlad

CS

spotřebiteli, lze bez ohledu na to, zda jsou 
prodávány:
- samostatně nebo 
- ve směsi
uvádět na trh pouze tehdy, jsou-li v souladu 
s ustanoveními tohoto článku.
2. Balení nebo nádoby, nebo v případě 
hromadné dodávky doprovodná 
dokumentace, musí poskytovat následující 
informace o potravinářských přídatných 
látkách, které mají plnit určitou funkci 
v potravinách, v nichž mají být použity: 

a) název přídatné látky a/nebo její číslo E 
stanovené tímto nařízením; nebo
b) v případě, že nemá název a/nebo číslo E 
ve smyslu písmene a), popis potravinářské 
přídatné látky, který bude dostatečně 
přesný, aby ji odlišil od produktů, s nimiž 
by mohla být zaměněna. 
Pokud jsou potravinářské přídatné látky 
nebo potravinářské přídatné přípravky 
prodávány ve směsi, musejí být informace 
stanovené v písmenu a) nebo b) uvedeny 
s ohledem na každou z potravinářských 
přídatných látek v sestupném pořadí podle 
váhy celku. 
3. Na balení či nádobě nebo v dokumentaci, 
která se týká produktu a která je zasílána 
s produktem nebo před jeho dodáním, 
budou navíc uvedeny tyto informace:
a) údaj, že produkt je vhodný pro lidskou 
spotřebu/použití v potravinách, nebo že 
může být použit jako potravinářská 
přídatná látka;
b) jméno nebo obchodní firma a adresa 
zpracovatele, balírny nebo prodejce se 
sídlem ve Společenství;
c) značka udávající šarži;
d) v případě potřeby zvláštní podmínky pro 
skladování a použití;
e) návod k použití v případě, že by jeho 
neuvedení znemožnilo správné použití
potravinářské přídatné látky;
f) pokud je to možné, dostatečné informace 
o složení potravinářské přídatné látky nebo 
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potravinářského přídatného přípravku, 
které umožní uživateli dodržet stanovený 
množstevní limit v potravině; pokud se 
stejné množstevní omezení vztahuje na 
skupinu složek používaných jednotlivě nebo 
ve směsi, může být uvedeno celkové 
procentuální zastoupení jako jeden údaj; 
množstevní limit musí být vyjádřen buďto 
číselně, nebo na základě zásady quantum 
satis; 
g) čisté množství;
h) dostatečné informace, které umožní 
uživateli dodržet ustanovení směrnice 
2000/13/ES, zejména ustanovení týkající se 
označování alergenů.
4. Informace stanovené v tomto článku se 
mohou objevit pouze v dokumentaci, která 
se týká dané zásilky a která je zasílána se 
zásilkou nebo před jejím dodáním, pokud je 
na viditelné části balení nebo nádoby 
dotyčného produktu uveden údaj „určeno 
pro výrobu potravin, nikoliv pro 
maloobchodní prodej“.
5. Informace stanovené v tomto článku 
budou uvedeny v jazyce srozumitelném 
kupujícímu. Členské státy mohou v rámci 
svého území, na němž je produkt uveden na 
trh, v souladu s ustanoveními Smlouvy 
stanovit, že informace musejí být na 
požádání k dispozici v jednom nebo více 
oficiálních jazycích Společenství, které určí 
členský stát. Tím není vyloučena možnost, 
aby byly informace uvedeny ve více 
jazycích. 

Or. en

Odůvodnění

V zájmu vyjasnění a proveditelnosti označování zásilek určených podnikům.

Pozměňovací návrh, který předkládá Bogusław Sonik

Pozměňovací návrh 91
Článek 19
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Označování potravinářských přídatných 
látek, které nejsou určeny k prodeji 

konečnému spotřebiteli

Informace, jejichž poskytnutí se vyžaduje u 
potravinářských přídatných látek, které 

nejsou určeny k prodeji konečnému 
spotřebiteli

Potravinářské přídatné látky, které nejsou 
určeny k prodeji konečnému spotřebiteli, lze 
bez ohledu na to, zda jsou prodávány 
samostatně nebo ve směsi a/nebo smíchané 
se složkami ve smyslu čl. 6 odst. 4 směrnice 
2000/13/ES, uvádět na trh pouze tehdy, 
pokud jsou jejich balení nebo nádoby 
označeny informacemi stanovenými 
v článcích 20 až 23 tohoto nařízení, které 
musí být snadno viditelné, jasně čitelné a 
nesmazatelné.

1. Aniž jsou dotčeny další požadavky na 
označování potravin stanovené v rámci 
právní úpravy Společenství, potravinářské
přídatné látky, které nejsou určeny k prodeji 
konečnému spotřebiteli, lze bez ohledu na 
to, zda jsou prodávány: 
- samostatně,
- ve směsi nebo
- ve směsi s dalšími látkami, materiály nebo 
potravinářskými složkami používanými za 
účelem prodloužení jejich skladovatelnosti 
a usnadnění prodeje, normalizace, ředění, 
rozpouštění nebo přidávání do potravin,
prodávat pouze tehdy, jsou-li v souladu 
s ustanoveními tohoto článku.
2. Na balení či nádobě nebo v případě 
hromadné zásilky v doprovodné 
dokumentaci budou navíc uvedeny tyto 
informace: 
a) funkce, kterou mají plnit v potravině, 
i) název přídatné látky nebo její číslo E  
stanovené tímto nařízením, nebo
ii) v případě, že nemá název nebo číslo E ve 
smyslu písmene a), popis potravinářské 
přídatné látky, který bude dostatečně 
přesný, aby ji odlišil od produktů, s nimiž 
by mohla být zaměněna; 
b) čisté množství; 
c) značka udávající šarži; 
d) zvláštní podmínky pro skladování a 
použití; 
e) minimální trvanlivost. 
3. Na balení či nádobě nebo v dokumentaci 
související s produktem a zaslané zároveň 
s produktem nebo před jeho dodáním 
budou navíc uvedeny tyto informace: 
a) jméno nebo obchodní firma a adresa 
zpracovatele, balírny nebo prodejce se 
sídlem ve Společenství; 
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b) návod k použití v případě, že by jeho 
neuvedení znemožnilo správné použití 
potravinářské přídatné látky;
c) údaj, že produkt je vhodný pro lidskou 
spotřebu nebo že může být použit jako 
potravinářská přídatná látka;  
d) údaj o procentním podílu každé složky 
vztahující se na omezení jejího množství 
v potravině nebo odpovídající informace o 
složení, které umožní spotřebiteli 
dodržet ustanovení Společenství, nebo, 
pokud taková ustanovení neexistují, 
vnitrostátní ustanovení vztahující se na 
příslušnou potravinu. Pokud se stejné 
množstevní omezení vztahuje na skupinu 
složek používaných jednotlivě nebo ve 
směsi, může být uvedeno celkové 
procentuální zastoupení jako jeden údaj; 
množstevní limit musí být vyjádřen buďto 
číselně, nebo na základě zásady quantum 
satis; 
e) dostatečné informace, které umožní 
uživateli dodržet ustanovení směrnice 
2000/13/ES, zejména ustanovení týkající se 
označování alergenů; 
f) pokud jsou potravinářské přídatné látky 
prodávány samostatně nebo ve směsi, 
musejí být informace stanovené v odst. 2  
písm. a) bodech i) nebo ii) uvedeny 
s ohledem na každou z potravinářských 
přídatných látek v sestupném pořadí podle 
váhy celku. 

Or. pl

Odůvodnění

Ustanovení o označování potravinářských přídatných látek, které nejsou určeny k prodeji 
konečnému spotřebiteli, by měla být zjednodušena. V legislativním návrhu není vždy zřejmé, 
zda informace vyžadované podle článků 19 až 23 mají být uváděny samostatně, v sestupném 
pořadí nebo dohromady ve formě souhrnného seznamu. Články 19 až 23 by měly být sloučeny 
a podány jednodušším způsobem. Nadto článek 22 stanoví nové požadavky pro označování 
potravinářských přídatných látek ve směsi s ostatními složkami potravin. Tyto přídatné látky, 
které nejsou určeny k prodeji konečnému spotřebiteli, by neměly spadat do ustanovení 
týkajících se označování potravinářských přídatných látek. Základní informace potřebné pro 
označování hotových potravin jsou obvykle dodávány v doprovodné dokumentaci jako např. 
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specifikace. Článek 22 by proto měl být vypuštěn. Mělo by být přinejmenším umožněno, aby 
informace požadované v článku 22 byly dodávány pouze v doprovodné dokumentaci (v 
souladu s článkem 21).

Pozměňovací návrh, který předkládá Bogusław Sonik

Pozměňovací návrh 92
Článek 20

Článek se vypouští

Or. pl

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 19.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 93
Článek 20

Článek se vypouští

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 19.

Pozměňovací návrh, který předkládá Kathy Sinnott

Pozměňovací návrh 94
Čl. 20 odst. 1

1. Pokud se potravinářské přídatné látky, 
které nejsou určeny k prodeji konečnému 
spotřebiteli, prodávají samostatně nebo ve 
směsi, musí být jejich balení nebo nádoby 
opatřeny těmito informacemi o každé 
potravinářské přídatné látce:

1. Pokud se potravinářské přídatné látky, 
které nejsou určeny k prodeji konečnému 
spotřebiteli, prodávají samostatně nebo ve 
směsi, musí být jejich balení nebo nádoby 
opatřeny u všech přídatných látek názvem 
a/nebo číslem E stanoveným v tomto 
nařízení.

a) název a/nebo odpovídající číslo E 
stanovené v tomto nařízení; nebo
b) neexistuje-li název a/nebo číslo E podle 
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písmene a), popis potravinářské přídatné 
látky, který je dostatečně přesný, aby tuto 
potravinářskou přídatnou látku bylo možno 
odlišit od produktů, se kterými by mohla být 
omylem zaměněna.

Or. en

Odůvodnění

Označování přídatných látek musí zahrnovat specifický název přídatné látky, aby bylo 
zajištěno, že spotřebitelé, které konkrétní přídatná látka vážně postihuje, mohli jednoznačně 
rozpoznat, zda je daná látka v produktu přítomna. Pokud by bylo umožněno, aby označování 
bylo nejasné, spotřebitelé by mohli přehlédnout možná rizika, a vystavit se tak vážným 
dopadům na své zdraví.

Pozměňovací návrh, který předkládá Kathy Sinnott

Pozměňovací návrh 95
Čl. 20 odst. 2a (nový)

2a. Pokud změna některých podmínek 
použití potravinářské přídatné látky zvyšuje 
její toxicitu, její balení nebo nádoba musí 
obsahovat upozornění s popisem této změny 
podmínek.

Or. en

Odůvodnění

Zdraví spotřebitele mohou negativně ovlivnit i podmínky použití přídatné látky. Změny teploty 
mohou například způsobit, že určitá látky je toxičtější. Jedním z příkladů je aspartam: studie 
prokázaly, že po zahřátí se rozkládá na řadu látek, z nichž některé (jako např. metanol) jsou 
toxické.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 96
Článek 21

Článek se vypouští

Or. en
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Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 19.

Pozměňovací návrh, který předkládá Bogusław Sonik

Pozměňovací návrh 97
Článek 21

Článek se vypouští

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 19.

Pozměňovací návrh, který předkládá Bogusław Sonik

Pozměňovací návrh 98
Článek 22

Článek se vypouští

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 19.

Pozměňovací návrh, který předkládá Bogusław Sonik

Pozměňovací návrh 99
Článek 23

Článek se vypouští

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 19.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter, Bart Staes

Pozměňovací návrh 100
Čl. 23 odst. 1 písm. c)

c) návod k použití v případě, že by jeho 
neuvedení znemožnilo správné použití 
potravinářské přídatné látky;

c) návod k použití v případě, že by jeho 
neuvedení bránilo správnému použití 
potravinářské přídatné látky;

Or. en

Odůvodnění

Požadavky na návod k použití by měly být jasnější.

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 101
Čl. 23 odst. 1 písm. ha) (nový)

ha) datum minimální trvanlivosti;

Or. de

Odůvodnění

Datum spotřeby by nemělo být označeno jen na místě prodeje konečnému spotřebiteli, ale 
všude, a to v zájmu zajištění maximální ochrany spotřebitelů a uživatelů. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 102
Čl. 23 odst. 2

2. Odchylně od odstavce 1 mohou být údaje 
požadované v písmenech c) až f) a 
v písmenu h) uvedeného odstavce uvedeny 
pouze v dokumentaci, která se týká dané 
zásilky a která je zasílána se zásilkou nebo 
před jejím dodáním, pokud je na viditelné 
části balení nebo nádoby dotyčného 
produktu uveden údaj „určeno pro výrobu 
potravin, a nikoliv pro maloobchodní 
prodej“.

2. Odchylně od odstavce 1 mohou být údaje 
požadované v písmenech c) až f) a 
v písmenu ha) uvedeného odstavce uvedeny 
pouze v dokumentaci, která se týká dané 
zásilky a která je zasílána se zásilkou nebo 
před jejím dodáním, pokud je na viditelné 
části balení nebo nádoby dotyčného 
produktu uveden údaj „určeno pro výrobu 
potravin, a nikoliv pro maloobchodní 
prodej“.
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Or. de

Odůvodnění

Změna vynucená pozměňovacím návrhem k odstavci 1. 

Pozměňovací návrh, který předkládají David Martin, Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 103
Čl. 23 odst. 2a (nový)

2a. Odchylně od požadavků na označování 
a informace stanovených články 19 až 22 a 
odstavcem 1 tohoto článku se u 
hromadných dodávek mohou informace 
objevit v doprovodné dokumentaci, která je 
zasílána se zásilkou nebo před jejím 
dodáním.

Or. en

Odůvodnění

Současný návrh nebere v úvahu průmyslové dodávky přídatných látek v cisternách, kde jsou 
požadavky na informace odlišné od balení nebo nádob.

Pozměňovací návrh, který předkládá John Bowis

Pozměňovací návrh 104
Čl. 23 odst. 2a (nový)

2a. Odchylně od požadavků na označování 
a informace stanovených články 19 až 22 a 
odstavcem 1 tohoto článku se u 
hromadných dodávek mohou informace 
objevit v doprovodné dokumentaci, která je 
zasílána se zásilkou nebo před jejím 
dodáním.

Or. en

Odůvodnění

Současný návrh nebere v úvahu průmyslové dodávky přídatných látek v cisternách, kde jsou 
požadavky na informace odlišné od balení nebo nádob.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 105
Čl. 24 odst. 1 úvod

1. Aniž je dotčena směrnice 2001/13/ES, 
smějí být potravinářské přídatné látky, které 
jsou určeny pro prodej konečnému 
spotřebiteli, uváděny na trh pouze tehdy, 
jsou-li na jejich obalech nebo nádobách 
snadno viditelně, čitelně a nesmazatelně
uvedeny tyto údaje:

1. Aniž je dotčena směrnice 2001/13/ES, 
smějí být potravinářské přídatné látky, které 
jsou určeny pro prodej konečnému 
spotřebiteli, uváděny na trh pouze tehdy, 
jsou-li na jejich obalech nebo nádobách 
uvedeny tyto údaje:

Or. de

Odůvodnění

Požadavky jsou nejasné. Ustanovení směrnice o označování již v minulosti osvědčila svou 
hodnotu a nevyžadují dodatečné, byrokratické dodatky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 106
Čl. 24 odst. 1 písm. a)

a) název, pod nímž je potravinářská přídatná 
látka prodávána; uvedený název musí být 
tvořen názvem, který stanoví případné 
předpisy Společenství použitelné na 
dotyčnou potravinářskou přídatnou látku a
na její číslo E;

a) název, pod nímž je potravinářská přídatná 
látka prodávána; uvedený název musí být 
tvořen názvem, který stanoví případné 
předpisy Společenství použitelné na 
dotyčnou potravinářskou přídatnou látku 
nebo na její číslo E;

Or. en

Odůvodnění

Článek 6 směrnice 2000/13/ES o označování potravin stanoví, že složky, které náležejí 
k některé ze skupin uvedených v příloze II (potravinářské přídatné látky včetně náhradních 
sladidel), „musí být povinně označeny názvem této skupiny, po kterém následuje jejich 
specifický název nebo jejich číslo ES“. V zájmu soudržnosti, právní jistoty a s cílem předejít 
nejasnostem na straně spotřebitele by měla být tato právní úprava v souladu s ustanoveními 
směrnice o označování potravin.   
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Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter, Bart Staes

Pozměňovací návrh 107
Čl. 24 odst. 3

3. Označení stolního sladidla obsahujícího
polyalkoholy a/nebo aspartam a/nebo sůl 
aspartamoacesulfamu musí obsahovat tato 
upozornění:

3.  Označení stolního sladidla a dalších 
potravin obsahujících polyalkoholy a/nebo 
aspartam a/nebo sůl aspartamoacesulfamu 
musí obsahovat tato upozornění:

a) u polyalkoholů: „při nadměrné spotřebě
může mít projímavé účinky“,

a) u polyalkoholů: „spotřeba může mít 
projímavé účinky“,

b) u aspartamu/soli aspartamu-acesulfamu: 
„obsahuje zdroj fenylalaninu“.

b) u aspartamu/soli aspartamu-acesulfamu: 
„obsahuje zdroj fenylalaninu“.

Or. en

Odůvodnění

Požadavky na označování by měly být rozšířeny na všechny zdroje polyalkoholů a aspartamu. 
Slova „při nadměrné spotřebě“  mohou vést spotřebitele k tomu, že nebudou věnovat 
upozornění pozornost. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter, Bart Staes

Pozměňovací návrh 108
Čl. 24 odst. 3a (nový)

3a. Označení potraviny obsahující 
azobarviva musí obsahovat toto 
upozornění: „azobarviva mohou vyvolávat 
alergické účinky“.

Or. en

Odůvodnění

Azobarviva mohou vyvolávat alergické reakce. Nařízení by proto mělo vyžadovat jasné 
upozornění. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Bogusław Sonik

Pozměňovací návrh 109
Článek 25
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Článek se vypouští

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 19.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 110
Článek 25

Článek se vypouští

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 19.

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 111
Čl. 26 odst. 1

1. Producent nebo uživatel potravinářské 
přídatné látky musí Komisi neprodleně sdělit 
veškeré nové vědecké nebo technické 
informace, jimiž by mohlo být dotčeno 
posouzení bezpečnosti potravinářské 
přídatné látky.

1. Producent nebo uživatel potravinářské 
přídatné látky musí Komisi neprodleně sdělit 
vědecké údaje nebo technické informace, 
které má k dispozici, jimiž by mohlo být 
dotčeno posouzení bezpečnosti 
potravinářské přídatné látky.

Or. de

Odůvodnění

Producenti potravinářské přídatné látky nemají obvykle údaje o skutečném využití přídatných 
látek. Zákazníci mohou tyto látky využívat v různých oblastech nebo kategoriích potravin.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 112
Čl. 26 odst. 2
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2. Producent nebo uživatel potravinářské 
přídatné látky musí Komisi na její žádost, 
informovat o tom, jak danou 
potravinářskou přídatnou látku skutečně 
používá.

2. Producenti a uživatelé potravinářské 
přídatné látky budou spolupracovat 
s Komisí při získávání údajů týkajících se 
skutečného použití potravinářské přídatné 
látky. S poskytnutými formacemi bude 
nakládáno jako s důvěrnými.

Or. en

Odůvodnění

Producenti a uživatelé potravinářské přídatné látky, jakožto klíčové subjekty potravinářského 
řetězce, mají k dispozici odlišné údaje. Jak producenti, tak uživatelé by měli spolupracovat, 
aby pomohli Komisi při shromažďování údajů o skutečném použití potravinářských 
přídatných látek. Tyto konkrétní informace by však měly zůstat důvěrné, aby se předešlo 
potenciálnímu poškození obchodních zájmů nebo zájmů v oblasti výzkumu a vývoje.

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 113
Čl. 26 odst. 2

2. Producent nebo uživatel potravinářské 
přídatné látky musí Komisi na její žádost 
informovat o tom, jak danou potravinářskou 
přídatnou látku skutečně používá.

2. Producent nebo uživatel potravinářské 
přídatné látky musí Komisi na její žádost 
informovat o tom, jak danou potravinářskou 
přídatnou látku skutečně používá, pokud má 
tyto údaje k dispozici. S poskytnutými 
informacemi bude nakládáno jako 
s důvěrnými.

Or. de

Odůvodnění

Producenti potravinářské přídatné látky nemají obvykle údaje o skutečném využití přídatných 
látek. Zákazníci mohou tyto látky využívat v různých oblastech nebo kategoriích potravin. 
Navíc poskytnuté informace – zejména informace týkající se množství produkce – představují 
obchodní tajemství, a proto by s nimi mělo být nakládáno jako s důvěrnými.

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 114
Čl. 27 odst. 1

1. Členské státy udržují systémy pro 1. Členské státy udržují systémy pro 
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sledování spotřeby a používání 
potravinářských přídatných látek a 
každoročně hlásí svá zjištění Komisi a 
Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin 
(dále jen „úřad“).

sledování spotřeby a používání 
potravinářských přídatných látek, přičemž 
přijímají přístup založený na rizicích, a 
v přiměřených intervalech hlásí svá zjištění 
Komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost 
potravin (dále jen „úřad“).

Or. de

Odůvodnění

Zejména pro malé a střední podniky je požadavek každoročního ohlašování příliš 
byrokratický a nepraktický. Jeho přínos ani není jednoznačný, neboť by bylo stěží možné tato 
zjištění zpracovat. Pokud jde o sledování, zdá se vhodné, aby se soustředilo na rizika a 
problémy, které mohou nastat.

Pozměňovací návrh, který předkládá John Bowis

Pozměňovací návrh 115
Čl. 27 odst. 1

1. Členské státy udržují systémy pro 
sledování spotřeby a používání 
potravinářských přídatných látek a 
každoročně hlásí svá zjištění Komisi a 
Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin 
(dále jen „úřad“).

1. Členské státy udržují systémy pro 
sledování spotřeby a používání 
potravinářských přídatných látek uplatňující 
přístup založený na rizicích a každoročně 
hlásí svá zjištění Komisi a Evropskému 
úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen 
„úřad“).

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zaměřit zdroje tam, kde mohou přinést největší užitek. Sledování by se mělo 
zaměřit na ty přídatné látky, u nichž je větší riziko spotřeby překračující přijatelné denní 
dávky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 116
Čl. 27 odst. 1

1. Členské státy udržují systémy pro 
sledování spotřeby a používání 
potravinářských přídatných látek a 

1. Členské státy udržují systémy pro 
sledování spotřeby a používání 
potravinářských přídatných látek, přičemž 
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každoročně hlásí svá zjištění Komisi a 
Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin 
(dále jen „úřad“).

přijímají přístup založený na rizicích, a 
v přiměřených intervalech hlásí svá zjištění 
Komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost 
potravin (dále jen „úřad“).

Or. de

Odůvodnění

Zejména pro malé a střední podniky je požadavek každoročního ohlašování příliš 
byrokratický a nepraktický. Jeho přínos ani není jednoznačný, neboť by bylo stěží možné tato 
zjištění zpracovat. Pokud jde o sledování, zdá se vhodné, aby se soustředilo na rizika a 
problémy, které mohou nastat.

Pozměňovací návrh, který předkládá Kathy Sinnott

Pozměňovací návrh 117
Čl. 27 odst. 1

1. Členské státy udržují systémy pro 
sledování spotřeby a používání 
potravinářských přídatných látek a 
každoročně hlásí svá zjištění Komisi a 
Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin 
(dále jen „úřad“).

1. Členské státy udržují systémy pro 
sledování spotřeby a používání 
potravinářských přídatných látek, zvláště 
pak spotřeby a používání mezi těhotnými 
ženami, kojenci a dětmi, a každoročně hlásí 
svá zjištění Komisi a Evropskému úřadu pro 
bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).

Or. en

Odůvodnění

Určité přídatné látky mají výrazně odlišné zdravotní dopady u kojenců a u dětí, neboť jejich  
tělo se teprve vyvíjí a roste. U glutamanu sodného a dalších excitotoxinů například studie 
prokázaly, že mají neurodegenerativní účinky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 118
Čl. 27 odst. 2

2. Po konzultaci s úřadem lze přijmout 
postupem podle čl. 28 odst. 2 společnou 
metodiku pro členské státy pro 
shromažďování informací o dietárním 
příjmu potravinářských přídatných látek ve 

2. Po konzultaci s úřadem lze přijmout 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 28 odst. 2a společnou metodiku pro 
členské státy pro shromažďování informací 
o dietárním příjmu potravinářských 
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Společenství. přídatných látek ve Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je potřebný v zájmu souladu textu s ustanoveními o novém postupu 
projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter, Bart Staes

Pozměňovací návrh 119
Čl. 27 odst. 2

2. Po konzultaci s úřadem lze přijmout 
postupem podle čl. 28 odst. 2 společnou 
metodiku pro členské státy pro 
shromažďování informací o dietárním 
příjmu potravinářských přídatných látek ve 
Společenství.

2. Po konzultaci s úřadem lze přijmout 
regulativním postupem s kontrolou podle čl. 
28 odst. 2a společnou metodiku pro členské 
státy pro shromažďování informací o 
dietárním příjmu potravinářských přídatných 
látek ve Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Pro ustanovení týkající se metodiky pro účinné sledování je třeba uplatnit nový postup 
projednávání ve výborech s kontrolou.

Pozměňovací návrh, který předkládá Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 120
Čl. 27 odst. 2

2. Po konzultaci s úřadem lze přijmout
postupem podle čl. 28 odst. 2 společnou 
metodiku pro členské státy pro 
shromažďování informací o dietárním 
příjmu potravinářských přídatných látek ve 
Společenství. 

2. Po konzultaci s úřadem bude přijata 
postupem podle čl. 28 odst. 2 společná 
metodika pro členské státy pro 
shromažďování informací o dietárním 
příjmu potravinářských přídatných látek ve 
Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Společná metodika je potřebná v zájmu zajištění srovnatelnosti shromážděných údajů.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 121
Čl. 30 odst. 1

1. Potravinářské přídatné látky, které byly 
povoleny k použití v potravinách podle 
směrnic 94/35/ES, 94/36/ES a 95/2/ES přede 
dnem vstupu tohoto nařízení v platnost, a 
podmínky jejich použití se zanesou do 
přílohy II tohoto nařízení po prověření jejich 
souladu s články 5, 6 a 7 tohoto nařízení 
postupem podle čl. 28 odst. 2. Toto 
prověření nezahrnuje nové posouzení rizika 
provedené úřadem. Toto prověření musí být 
dokončeno do dne […].

1. Potravinářské přídatné látky, které byly 
povoleny k použití v potravinách podle 
směrnic 94/35/ES, 94/36/ES a 95/2/ES přede 
dnem vstupu tohoto nařízení v platnost, a 
podmínky jejich použití se zanesou do 
přílohy II tohoto nařízení po prověření jejich 
souladu s články 5, 6 a 7 tohoto nařízení. 
Toto prověření nezahrnuje nové posouzení 
rizika provedené úřadem. Toto prověření 
musí být dokončeno do dne […].

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je potřebný, aby mohly být prováděny úpravy příloh tohoto nařízení 
v rámci postupu spolurozhodování.

Pozměňovací návrh, který předkládá Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 122
Čl. 30 odst. 1

1. Potravinářské přídatné látky, které byly 
povoleny k použití v potravinách podle 
směrnic 94/35/ES, 94/36/ES a 95/2/ES přede 
dnem vstupu tohoto nařízení v platnost, a 
podmínky jejich použití se zanesou do 
přílohy II tohoto nařízení po prověření jejich 
souladu s články 5, 6 a 7 tohoto nařízení 
postupem podle čl. 28 odst. 2. Toto 
prověření nezahrnuje nové posouzení rizika 
provedené úřadem. Toto prověření musí být 
dokončeno do dne […].

1. Potravinářské přídatné látky, které byly 
povoleny k použití v potravinách podle 
směrnic 94/35/ES, 94/36/ES a 95/2/ES přede 
dnem vstupu tohoto nařízení v platnost, a 
podmínky jejich použití se zanesou do 
přílohy II tohoto nařízení po prověření jejich 
souladu s články 5, 6 a 7 tohoto nařízení 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 28 odst. 2a. Toto prověření nezahrnuje 
nové posouzení rizika provedené úřadem. 
Toto prověření musí být dokončeno do dne 
[…]. 

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je potřebný v zájmu souladu textu s ustanoveními o novém postupu 
projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter, Bart Staes

Pozměňovací návrh 123
Čl. 30 odst. 1

1. Potravinářské přídatné látky, které byly 
povoleny k použití v potravinách podle 
směrnic 94/35/ES, 94/36/ES a 95/2/ES přede 
dnem vstupu tohoto nařízení v platnost, a 
podmínky jejich použití se zanesou do 
přílohy II tohoto nařízení po prověření jejich 
souladu s články 5, 6 a 7 tohoto nařízení
postupem podle čl. 28 odst. 2. Toto 
prověření nezahrnuje nové posouzení rizika 
provedené úřadem. Toto prověření musí být 
dokončeno do dne […].

1. Potravinářské přídatné látky, které byly 
povoleny k použití v potravinách podle 
směrnic 94/35/ES, 94/36/ES a 95/2/ES přede 
dnem vstupu tohoto nařízení v platnost, a 
podmínky jejich použití se zanesou do 
přílohy II tohoto nařízení po prověření jejich 
souladu s tímto nařízením regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 2a.
Toto prověření nezahrnuje nové posouzení 
rizika provedené úřadem. Toto prověření 
musí být dokončeno do dne […]. 

Or. en

Odůvodnění

Pro postup prověření je třeba uplatnit nový postup projednávání ve výborech s kontrolou. Je 
třeba ověřit soulad se všemi požadavky nového nařízení. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 124
Čl. 30 odst. 2

2. Potravinářské přídatné látky povolené 
k použití v potravinářských přídatných 
látkách jako povolené nosiče v příloze V 
směrnice 95/2/ES a podmínky jejich použití 
se zanesou do přílohy III části 1 tohoto 
nařízení po prověření jejich souladu 
s článkem 5 tohoto nařízení postupem podle 
čl. 28 odst. 2. Toto prověření nezahrnuje 
nové posouzení rizika provedené úřadem. 
Toto prověření musí být dokončeno do dne 
[…].

2. Potravinářské přídatné látky povolené 
k použití v potravinářských přídatných 
látkách jako povolené nosiče v příloze V 
směrnice 95/2/ES a podmínky jejich použití 
se zanesou do přílohy III části 1 tohoto 
nařízení po prověření jejich souladu 
s článkem 5 tohoto nařízení. Toto prověření 
nezahrnuje nové posouzení rizika provedené 
úřadem. Toto prověření musí být dokončeno 
do dne […].
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je potřebný, aby mohly být prováděny úpravy příloh tohoto nařízení 
v rámci postupu spolurozhodování.

Pozměňovací návrh, který předkládá Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 125
Čl. 30 odst. 2

2. Potravinářské přídatné látky povolené 
k použití v potravinářských přídatných 
látkách jako povolené nosiče v příloze 
V směrnice 95/2/ES a podmínky jejich 
použití se zanesou do přílohy III části 1 
tohoto nařízení po prověření jejich souladu 
s článkem 5 tohoto nařízení postupem podle
čl. 28 odst. 2. Toto prověření nezahrnuje 
nové posouzení rizika provedené úřadem. 
Toto prověření musí být dokončeno do dne 
[…].

2. Potravinářské přídatné látky povolené 
k použití v potravinářských přídatných 
látkách jako povolené nosiče v příloze 
V směrnice 95/2/ES a podmínky jejich 
použití se zanesou do přílohy III části 1 
tohoto nařízení po prověření jejich souladu 
s článkem 5 tohoto nařízení regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 2a.
Toto prověření nezahrnuje nové posouzení 
rizika provedené úřadem. Toto prověření 
musí být dokončeno do dne […].

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je potřebný v zájmu souladu textu s ustanoveními o novém postupu 
projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh, který předkládá Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 126
Čl. 30 odst. 4

4. Postupem podle čl. 28 odst. 2 lze přijmout 
případně vhodná přechodná opatření.

4. Regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 28 odst. 2a lze přijmout případně 
vhodná přechodná opatření.  

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je potřebný v zájmu souladu textu s ustanoveními o novém postupu 
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projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 127
Čl. 31 odst. 1

1. Potravinářské přídatné látky, které byly 
povoleny před vstupem tohoto nařízení 
v platnost podrobuje úřad novému 
posouzení rizika.

1. Potravinářské přídatné látky, které byly 
na trhu v době vstupu tohoto nařízení 
v platnost, nebyly však prověřeny a 
neobdržely kladné stanovisko Vědeckého 
výboru pro potraviny nebo úřadu, 
podrobuje úřad novému posouzení rizika. 
Tyto přídatné látky budou moci setrvat na 
trhu, dokud nebude provedeno nové 
posouzení rizika úřadem. 

Or. en

Odůvodnění

Postupy pro důkladné posouzení rizika, které jsou založeny na nejnovějších vědeckých 
znalostech, fungují v rámci EU od počátku devadesátých let. Většina přídatných látek dnes 
uváděných na trh tímto bezpečnostním hodnocením prošla a byla shledána bezpečnými. 
Potravinářským přídatným látkám, které prošly úplným prověřením bezpečnosti v rámci 
předchozí právní úpravy a budou z větší části spotřebovány před vstupem tohoto nařízení 
v platnost, a u nichž se neobjevily žádné obavy z hlediska bezpečnosti, by mělo být umožněno 
setrvat na trhu, dokud nebude provedeno nové posouzení rizika úřadem.

Pozměňovací návrh, který předkládá Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 128
Čl. 31 odst. 2

2. Posouzení rizika ze strany úřadu tvoří 
součást prověření prováděného Komisí za 
pomoci výboru, v rámci něhož jsou 
zkoumány všechny potravinářské přídatné 
látky, jež získaly povolení dříve, než toto 
nařízení vstoupilo v platnost. Toto 
prověření probíhá na základě podmínek 
udělení povolení stanovených v tomto 
nařízení a na základě hodnocení příjmu 
v potravě a řízení rizik.
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Veškeré potravinářské přídatné látky, které 
mají být nadále ve Společenství povoleny, 
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.

2. Po konzultaci s úřadem se pro uvedené 
potravinářské přídatné látky přijme 
postupem podle čl. 28 odst. 2 program 
hodnocení do jednoho roku po vstupu 
tohoto nařízení v platnost. Tento program 
hodnocení bude zveřejněn v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Prověření bude prováděno na základě 
programu hodnocení, který se přijme po 
konzultaci s úřadem, do jednoho roku po 
vstupu tohoto nařízení v platnost. Tento 
program hodnocení bude zveřejněn 
v Úředním věstníku Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je potřebný, aby mohly být prováděny úpravy příloh tohoto nařízení 
v rámci postupu spolurozhodování.

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 129
Čl. 34 pododstavec 3a (nový)

Potraviny, které nejsou v souladu 
s požadavky tohoto nařízení, které však byly 
vyrobeny v souladu s právní úpravou 
Společenství, mohou setrvat na trhu do 
skončení doby skladovatelnosti.

Or. de
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Odůvodnění

Jelikož toto nařízení zčásti zahrnuje nové nebo dodatečné požadavky na označení 
potravinářských přídatných látek, jsou potřebná i odpovídající přechodná opatření.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 130
Příloha I bod 5

5. „nosiči“ se rozumí látky, které se 
používají k rozpouštění, ředění, disperzi 
nebo jiné fyzikální úpravě potravinářské 
přídatné látky nebo látky určené 
k aromatizaci potravin nebo potravinářského 
enzymu s cílem usnadnit manipulaci 
s přídatnou látkou, její aplikaci nebo použití, 
aniž přitom mění její funkci (a aniž vykazují 
jakýkoliv vlastní technologický účinek);

5. „nosiči“ se rozumí látky, které se 
používají k rozpouštění, ředění, disperzi 
nebo jiné fyzikální úpravě potravinářské 
přídatné látky nebo látky určené 
k aromatizaci potravin, potravinářského 
enzymu, živiny a/nebo další látky přidané 
do potraviny (nebo stravy a/nebo doplňku 
stravy) pro výživový nebo fyziologický 
účinek s cílem usnadnit manipulaci 
s přídatnou látkou, její aplikaci nebo použití, 
aniž přitom mění její funkci (a aniž vykazují 
jakýkoliv vlastní technologický účinek);;

Or. en

Odůvodnění

1. Pro použití živin v potravinách nebo doplňcích stravy jsou často k usnadnění manipulace 
potřebné nosiče (potravinářské přídatné látky a/nebo potravinářské složky). Tato 
technologická potřeba je podobná jako u potravinářských přídatných látek a látek určených 
k aromatizaci, které se rovněž používají v nízkých hladinách.

2. S ohledem na poslední vývoj v zákonodárství v oblasti doplňků stravy a obohacení potravin 
je potřebná harmonizace schválených nosičů pro výživné přípravky. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 131
Příloha I bod 5

5. „nosiči“ se rozumí látky, které se 
používají k rozpouštění, ředění, disperzi 
nebo jiné fyzikální úpravě potravinářské 
přídatné látky nebo látky určené 
k aromatizaci potravin nebo potravinářského 

5. „nosiči“ se rozumí látky, které se 
používají k rozpouštění, ředění, disperzi 
nebo jiné fyzikální úpravě potravinářské 
přídatné látky, látky určené k aromatizaci 
potravin, potravinářského enzymu, a živiny 



PE 386.367v01-00 56/58 AM\656334CS.doc
Externí překlad

CS

enzymu s cílem usnadnit manipulaci 
s přídatnou látkou, její aplikaci nebo použití, 
aniž přitom mění její funkci (a aniž vykazují 
jakýkoliv vlastní technologický účinek);

a/nebo další látky s výživovým nebo
fyziologickým účinkem, jejichž cílem je 
usnadnit manipulaci s přídatnou látkou, její 
aplikaci nebo použití, aniž přitom mění její 
funkci (a aniž vykazují jakýkoliv vlastní 
technologický účinek);

Or. de

Odůvodnění

Nosiče se nepoužívají jen ve spojení s potravinářskými přídatnými látkami, látkami určenými 
k aromatizaci a enzymy, ale i pro živiny a další látky s výživovým nebo fyziologickým 
účinkem. V souvislosti s obecnými normami pro potravinářské přídatné látky, které stanoví 
Codex Alimentarius, se v současnosti rovněž projednává doplnění této definice.

Pozměňovací návrh, který předkládá Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 132
Příloha I bod 5

5. „nosiči“ se rozumí látky, které se 
používají k rozpouštění, ředění, disperzi 
nebo jiné fyzikální úpravě potravinářské 
přídatné látky nebo látky určené 
k aromatizaci potravin nebo potravinářského 
enzymu s cílem usnadnit manipulaci 
s přídatnou látkou, její aplikaci nebo použití, 
aniž přitom mění její funkci (a aniž vykazují 
jakýkoliv vlastní technologický účinek);

5. „nosiči“ se rozumí látky, které se 
používají k rozpouštění, ředění, disperzi 
nebo jiné fyzikální úpravě potravinářské 
přídatné látky nebo látky určené 
k aromatizaci potravin, potravinářského 
enzymu, živiny a/nebo další látky přidané 
do potraviny (nebo stravy a/nebo doplňku 
stravy) pro výživový nebo fyziologický 
účinek s cílem usnadnit manipulaci 
s přídatnou látkou, její aplikaci nebo použití,
aniž přitom mění její funkci (a aniž vykazují 
jakýkoliv vlastní technologický účinek);;

Or. en

Odůvodnění

Pro použití živin v potravinách a doplňcích stravy jsou často k usnadnění manipulace 
potřebné nosiče. Tato technologická potřeba je podobná jako u potravinářských přídatných 
látek a látek určených k aromatizaci, které se rovněž používají v nízkých hladinách. S ohledem 
na poslední vývoj v zákonodárství v oblasti doplňků stravy a obohacení potravin je potřebná 
harmonizace schválených nosičů pro výživné přípravky.



AM\656334CS.doc 57/58 PE 386.367v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 133
Příloha III nadpis

Seznam potravinářských přídatných látek ve 
Společenství schválených pro použití 
v potravinářských přídatných látkách a
potravinářských enzymech a podmínky 
použití.

Seznam potravinářských přídatných látek ve 
Společenství schválených pro použití 
v potravinářských přídatných látkách,
potravinářských enzymech a látkách 
určených k aromatizaci potravin a 
podmínky použití.

Or. de

Odůvodnění

V zájmu komplexnější a přesnější právní úpravy by měly být výslovně uvedeny látky určené 
k aromatizaci potravin.

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 134
Příloha III část 3a (nová)

Část 3a Přídatné látky v látkách určených 
k aromatizaci potravin

Or. de

Odůvodnění

V zájmu komplexnější a přesnější právní úpravy by měly být výslovně uvedeny látky určené 
k aromatizaci potravin.

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 135
Příloha III část 3b (nová)

Část 3b Nosiče živin

Or. de
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Odůvodnění

V zájmu komplexnější a přesnější právní úpravy by měly být nosiče výslovně uvedeny.


	656334cs.doc

