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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o arómach a určitých 
potravinových prísadách s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a na 
potravinách, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1576/89, nariadenie 
Rady (EHS) č. 1601/91, nariadenie (ES) č. 2232/96 a smernica 2000/13/ES
(KOM(2006)0427 – C6-0259/2006 – 2006/0147(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0427)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a články 37 a 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0259/2006),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A6-0000/2007),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby toto stanovisko postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 5

Na účel ochrany ľudského zdravia by mal 
rozsah pôsobnosti tohto nariadenia 
pokrývať arómy, východiskové materiály 
pre arómy a potraviny obsahujúce arómy. 
Mal by tiež pokrývať určité potravinové 
prísady s aromatickými vlastnosťami, ktoré 
sa do potravín pridávajú hlavne s cieľom 
pridať chuť a vôňu ktoré významne 
prispievajú k prítomnosti určitých 
prirodzene sa vyskytujúcich nežiaducich 

Na účel ochrany ľudského zdravia by mal 
rozsah pôsobnosti tohto nariadenia 
pokrývať arómy, východiskové materiály 
pre arómy a potraviny obsahujúce arómy. 
Mal by tiež pokrývať určité potravinové 
prísady s aromatickými vlastnosťami, ktoré 
sa do potravín pridávajú hlavne s cieľom 
pridať chuť a ktoré prispievajú k 
prítomnosti určitých prirodzene sa 
vyskytujúcich nežiaducich látok 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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látok („potravinové prísady s aromatickými 
vlastnosťami“) v potravine, ich 
východiskové materiály a potraviny, ktoré 
ich obsahujú. 

(„potravinové prísady s aromatickými 
vlastnosťami“) v potravine, ich 
východiskové materiály a potraviny, ktoré 
ich obsahujú.  

Odôvodnenie

So zreteľom na prílohu III, slovo „významne“ nie je dostatočne presné na určenie druhu 
potravinovej prísady s aromatickými vlastnosťami, ktoré prispievajú k prítomnosti určitých 
prirodzene sa vyskytujúcich nežiaducich látok v potravine. Preto by sa malo vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 22

Požiadavky na osobitné informácie by mali 
zabezpečovať, že spotrebitelia nebudú 
uvedení do omylu, pokiaľ ide o 
východiskový materiál používaný na 
výrobu prírodných aróm. Zdroj vanilínu 
získaný napríklad z dreva sa musí uviesť.

Požiadavky na osobitné informácie by mali 
zabezpečovať, že spotrebitelia nebudú 
uvedení do omylu, pokiaľ ide o 
východiskový materiál používaný na 
výrobu prírodných aróm.

Odôvodnenie

Ak je zámerom tohto úvodného ustanovenia objasniť druh informácií, ktoré je potrebné 
poskytovať s cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia neboli uvádzaní do omylu, tak nestačí uviesť 
iba jediný príklad.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 25

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto 
nariadenia by sa mali prijať v súlade 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. 
júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy 
pre výkon vykonávacích právomocí 
prenesených na Komisiu13.
13 Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(18) Opatrenia potrebné na vykonanie 
tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. 
júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy 
pre výkon vykonávacích právomocí 
prenesených na Komisiu13.
13 Ú. v. ES L 184, 17. 7. 1999, s. 23. Rozhodnutie 
zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES 
(Ú. v. EÚ L 200, 22. 7. 2006, s. 11).

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie znenia s ustanoveniami 
nového rozhodnutia o komitológii.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ČLÁNOK 1 ODSEK 1

Toto nariadenie ustanovuje pravidlá pre 
arómy a potravinové prísady s 
aromatickými vlastnosťami pre použitie v 
potravinách a na potravinách s cieľom 
zabezpečiť účinné fungovanie vnútorného 
trhu a vysokú úroveň ochrany ľudského 
zdravia a ochrany spotrebiteľa.

Toto nariadenie ustanovuje pravidlá pre 
arómy a potravinové prísady s 
aromatickými vlastnosťami pre použitie v 
potravinách a na potravinách s cieľom 
zabezpečiť vysokú úroveň ochrany 
ľudského zdravia a ochrany spotrebiteľa 
ako aj účinné fungovanie vnútorného trhu.

Odôvodnenie

Článok 95 Zmluvy o ES, ktorý poskytuje právny základ pre toto nariadenie, uvádza na prvom 
mieste účinné fungovanie vnútorného trhu a následne vysokú úroveň ochrany ľudského 
zdravia a ochrany spotrebiteľa. Avšak v kontexte tohto nariadenia, ktoré vykonáva ciele Bielej 
knihy o potravinovej bezpečnosti z roku 2000, by mohlo toto poradie navodiť dojem, že 
cieľom nariadenia bolo hlavne podporiť hospodársku súťaž na vnútornom trhu a že ochrana 
ľudského zdravia a spotrebiteľa sú až druhoradé.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ČLÁNOK 2 ODSEK 1 BOD (A)

(a) arómy, ktoré sa používajú, alebo sú 
určené pre použitie v potravinách alebo na 
potravinách s výnimkou dymových aróm 
spadajúcich do rozsahu pôsobnosti
nariadenia (ES) č. 2065/2003;

(a) arómy, ktoré sa používajú, alebo sú 
určené pre použitie v potravinách alebo na 
potravinách vrátane dymových aróm, ktoré 
nespadajú do rozsahu pôsobnosti 
nariadenia (ES) č. 2065/2003;

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že nariadenie č. 2065/2003 stanovuje špecifické ustanovenia o dymových 
arómach, nie však pre všetky druhy dymových aróm, existuje priestor pre vzniku právneho 
vákua. Toto nariadenie by sa malo vzťahovať aj na dymové arómy, ktoré nie sú zahrnuté v 
nariadení č. 2065/2003.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ČLÁNOK 2 ODSEK 3

V prípade potreby sa v súlade s postupom 
uvedeným v článku 18 ods. 2 môže 
rozhodnúť o tom, či daná látka alebo zmes 

V prípade potreby sa v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 18 ods. 2a môže 
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látok, materiál alebo druh potraviny patrí 
do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

rozhodnúť o tom, či daná látka alebo zmes 
látok, materiál alebo druh potraviny patrí 
do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie znenia s ustanoveniami 
nového rozhodnutia o komitológii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ČLÁNOK 3 ODSEK 2 BOD (B)

(b) „aromatická látka“ znamená chemicky 
definovanú látku s aromatickými 
vlastnosťami;

(b) „aromatická látka“ znamená chemicky 
definovanú látku s aromatickými 
vlastnosťami, ktorá je získaná vhodnými 
„prírodnými“ procesmi alebo chemickou 
syntézou;

Odôvodnenie

Definícia aromatickej látky v tomto článku je zosúladená s článkom 14, ktorý upravuje 
označovanie potravín. Keďže „prírodne identické“ látky sú chemicky totožné s „prírodnými“ 
látkami, je treba stanoviť špecifickú definíciu syntetických aróm. Je však vhodné uviesť tento 
odkaz v zmysle poskytovania zrozumiteľných a úplných informácií pre spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 3 ODSEK 4

V prípade potreby je možné rozhodnúť v 
súlade s postupom uvedeným v článku 18 
ods. 2, či daná látka patrí, alebo nepatrí 
do osobitnej kategórie uvedenej v odseku 
2 písm. b) až j). 

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie znenia s ustanoveniami 
nového rozhodnutia o komitológii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ČLÁNOK 4 BOD (B A) (nový)

(2a) poskytujú spotrebiteľovi výhody a 
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prínosy.

Odôvodnenie

Proces schvaľovania aróm nie je iba záležitosťou toxikologickej bezpečnosti, ale aj vhodnosti 
nadmerného ochucovania potravín, ktoré môže byť nežiaducim sprievodným účinkom 
hospodárskej súťaže na trhu s potravinárskymi výrobkami. Schvaľovací postup by preto mal 
zahŕňať kritériá, vzťahujúce sa na výhody a prínosy pre spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ČLÁNOK 5 ODSEK 3

Podrobné pravidlá pre vykonávanie odseku 
2 môžu byť prijaté v súlade s postupom 
uvedeným v článku 18 ods. 2.

Podrobné pravidlá pre vykonávanie odseku 
2 môžu byť prijaté v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
18 ods. 2a.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie znenia s ustanoveniami 
nového rozhodnutia o komitológii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ČLÁNOK 7 ODSEK 2 PODODSEK 2

V prípade potreby Komisia prijme 
opatrenia na základe stanoviska 
úradu v súlade s postupom uvedeným 
v článku 18 ods. 2. Takéto opatrenia sa 
ustanovia v prílohách III, IV a/alebo 
V podľa potreby. 

V prípade potreby Komisia prijme 
opatrenia na základe stanoviska úradu v 
súlade s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 18 ods. 2a. Takéto 
opatrenia sa ustanovia v prílohách III, IV 
a/alebo V podľa potreby.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie znenia s ustanoveniami 
nového rozhodnutia o komitológii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ČLÁNOK 12

Arómy, ktoré nie sú určené na predaj Arómy, ktoré nie sú určené na predaj 
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konečnému spotrebiteľovi, sa môžu 
predávať iba v prípade, ak je na ich obale, 
nádobách alebo v sprievodných 
dokumentoch uvedená informácia 
ustanovená v článku 13 a článku 14, ktorá 
musí byť dobre viditeľná, jasne čitateľná a 
nezmazateľná.

konečnému spotrebiteľovi, sa môžu 
predávať iba v prípade, ak je na ich obale, 
nádobách alebo v sprievodných 
dokumentoch uvedená informácia 
ustanovená v článku 13 a článku 14, ktorá 
musí byť dobre viditeľná, jasne čitateľná a 
nezmazateľná Toto neznamená, že štáty 
nesmú zaviesť podrobnejšie alebo 
prísnejšie ustanovenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ČLÁNOK 13 ODSEK 1 BOD (E)

(e) označenie maximálneho množstva 
každej zložky alebo skupiny zložiek 
podliehajúcich kvantitatívnym 
obmedzeniam v potravine a/alebo príslušná 
informácia v jasných a ľahko 
zrozumiteľných termínoch umožňujúca 
kupujúcemu rešpektovať toto nariadenie 
alebo iné príslušné právne predpisy 
Spoločenstva;

(e) označenie maximálneho množstva 
každej zložky alebo skupiny zložiek 
podliehajúcich kvantitatívnym 
obmedzeniam v potravine a/alebo príslušná 
informácia v jasných a ľahko 
zrozumiteľných termínoch umožňujúca 
kupujúcemu rešpektovať toto nariadenie 
alebo iné príslušné právne predpisy 
Spoločenstva, vrátane nariadenia č. 
1829/2003. 

Odôvodnenie

Vzhľadom na význam, ktorý sa kladie na potravinovú bezpečnosť v nariadení č. 1829/2003, 
treba toto nariadenie jasne uviesť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ČLÁNOK 14 ODSEK 4 PODODSEK 1

Termín „prírodný“ sa môže použiť iba v 
kombinácii s odkazom na potravinu, 
potravinovú kategóriu alebo rastlinný alebo 
živočíšny zdroj arómy, ak sa aspoň 
90 hmotnostných % aromatickej zložky 
získalo z uvedeného východiskového 
materiálu.

Termín „prírodný“ sa môže použiť iba v 
kombinácii s odkazom na potravinu, 
potravinovú kategóriu alebo rastlinný alebo 
živočíšny zdroj arómy, ak sa aspoň 98
hmotnostných % aromatickej zložky 
získalo z uvedeného východiskového 
materiálu.

Odôvodnenie

Pomer 90/10 môže spotrebiteľov zavádzať. Navrhovaný text môže vzbudiť u spotrebiteľa 
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dojem, že aróma bola pôvodne získaná z väčšiny uvádzaných zložiek, zatiaľ čo v skutočnosti 
bolo zostávajúcich 10 % získaných z úplne iných zložiek. Pomer by mal byť 98/2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ČLÁNOK 17 ODSEK 2

2. Po konzultácii s úradom sa môže v 
súlade s postupom uvedeným v článku 18 
ods. 2 prijať spoločná metodika na 
zhromažďovanie informácií členskými 
štátmi o spotrebe a používaní aróm 
ustanovených v zozname Spoločenstva a 
látok uvedených v prílohe III.

2. 2. Po konzultácii s úradom sa v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 18 ods. 2a príjme
spoločná metodika na zhromažďovanie 
informácií členskými štátmi o spotrebe a 
používaní aróm ustanovených v zozname 
Spoločenstva a látok uvedených v prílohe 
III.

Odôvodnenie

Spoločná metodológia je nevyhnutná na porovnávanie údajov v správach štátov. Tento 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie znenia s ustanoveniami nového 
rozhodnutia o komitológii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ČLÁNOK 17 ODSEK 2 A (nový)

2a. Zoznam Spoločenstva sa bude 
kontrolovať každých 10 rokov.

Odôvodnenie

Vzhľadom na neustály technologický pokrok vo výrobe potravinových aróm by sa mal 
stanoviť harmonogram pravidelnej aktualizácie zoznamu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
ČLÁNOK 18 ODSEK 2 A (nový)

2a. Pri odkaze na tento odsek sa uplatňuje 
článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 
rozhodnutia č. 1999/468/ES so zreteľom 
na ustanovenia jeho článku 8.
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie znenia s ustanoveniami 
nového rozhodnutia o komitológii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
ČLÁNOK 19

Zmeny a doplnenia príloh II až V k tomuto 
nariadeniu na zohľadnenie vedeckého 
a technického pokroku sa prijmú v súlade s 
postupom uvedeným v článku 18 ods. 2.

Zmeny a doplnenia príloh II až V k tomuto 
nariadeniu na zohľadnenie vedeckého a 
technického pokroku sa prijmú v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 18 ods. 2a.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie znenia s ustanoveniami 
nového rozhodnutia o komitológii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
ČLÁNOK 22 ODSEK 3

3. Všetky príslušné prechodné opatrenia sa 
môžu prijať v súlade s postupom 
uvedeným v článku 18 ods. 2.

3. 3. Všetky príslušné prechodné opatrenia 
sa môžu prijať v súlade s regulačným
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
18 ods. 2a.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie znenia s ustanoveniami 
nového rozhodnutia o komitológii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
ČLÁNOK 26

Príloha III odsek 1 zarážka 2 (Smernica 2000/13/ES)

„dymová(-é) aróma(-y)“, ak aromatická 
zložka obsahuje arómy, ako sú definované 
v článku 3 ods. 2 písm. f) nariadenia ES č. 
[…] [nariadenie o arómach] a dodáva 
potravine dymovú arómu.

„dymová aróma(dymové arómy)“, alebo 
špecifickejší názov alebo opis dymovej 
arómy(dymových aróm), ak aromatická 
zložka obsahuje arómy, ako sú definované 
v článku 3 ods. 2 písm. f) nariadenia ES č. 
[…] [nariadenie o arómach] a dodáva 
potravine dymovú arómu.
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh umožňuje uvádzať špecifické dymové arómy tak, aby 
boli spotrebitelia riadne informovaní o lososovej aróme, slaninovej aróme, grilovej aróme a 
tak ďalej.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Arómy sú súčasťou historického vývoja potravín pre ľudí. Pridávaním korení ľudia potraviny 
vylepšili a umožnili ich odlíšenie.  S technologickým pokrokom v oblasti potravinárstva a 
vzhľadom na to, že akúkoľvek prírodnú vôňu alebo chuť je možné synteticky napodobniť, 
získali arómy v modernej príprave potravín dokonca kľúčový význam. V dôsledku toho majú 
arómy značnú trhovú hodnotu. Priemyselne vyrábané arómy je možné jednoducho uskladniť a 
vzhľadom na to, že sú dostupné počas celého roka, sa otázka čerstvosti základných zložiek 
stáva čoraz menej dôležitou. 

Doteraz bolo v laboratóriách oddelených približne 2600 molekúl s aromatickými 
vlastnosťami totožnými s prírodnými. Výrobcovia ich môžu kombinovať s cieľom vytvoriť 
nové chute, dokonca také, ktoré sa v prírode nevyskytujú. Arómy, ktoré definujeme ako 
doplnok vône alebo chuti do jedál, sú väčšinou kombináciou veľkého množstva aromatických 
prípravkov, ktorých zloženie je vo všeobecnosti obchodným tajomstvom. Dokonca ani 
výrobcovia nevedia, z čoho sú zložené arómy, ktoré pridávajú do svojich výrobkov. 

Navrhované nariadenie pokladáme za vhodný spôsob, ako modernizovať a zjednodušiť 
európske právne predpisy v oblasti aróm. Za predpokladu zaručenia úplnej potravinovej 
bezpečnosti ako aj ochrany spotrebiteľov tento návrh umožňuje ďalší technologický rozvoj 
priemyselného odvetvia vôní a posilňuje vnútorný trh. Predložené pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy k zneniu navrhovaného nariadenia sú príspevkom Európskeho parlamentu k hľadaniu 
najlepšieho možného riešenia niektorých nevyriešených otázok, ako aj jeho stanoviskom ku 
vzťahu medzi právnymi predpismi v oblasti aróm a ďalšími politikami verejného zdravia EÚ.

Spolu so zjednodušovaním a modernizovaním právnych predpisov o prídavných látkach, EÚ 
zjednodušuje a modernizuje aj právne predpisy o arómach, a pridáva do názvu nariadenia 
formuláciu „určitých potravinových prísad s aromatickými vlastnosťami“. Hoci príloha III 
zahŕňa zoznam niektorých zakázaných potravinových prísad a pre niektoré ďalšie stanovuje 
maximálne povolené množstvá, nie je to úplne nesporná kategória tohto nariadenia. Musí sa 
vylúčiť možnosť, že sa nežiaduce látky omylom dostanú do potravín.

Spravodajkyňa víta zjednodušenie a centralizáciu schvaľovacieho postupu pre arómy, ktorý 
znižuje záťaž členských štátov a posilňuje právnu istotu na vnútornom trhu. Spravodajkyňa 
podporuje ustanovenie, že v súlade s vyhodnocovaním rizika, ktoré bude uskutočňovať 
EFSA, budú na trhu umiestnené iba tie arómy, ktoré budú zaradené v zozname povolených 
látok Spoločenstva.

Spravodajkyňa takisto súhlasí so zavedením komitologického postupu, ktorý nahradí súčasný 
spolurozhodovací postup. Je to rozumná zmena vzhľadom na to, že nový komitologický 
postup teraz umožňuje Európskemu parlamentu prehodnotiť postup, ak to pokladá za 
potrebné. To znamená, že príslušné ustanovenie v navrhovanom nariadení, ktoré odkazuje na 
starý komitologický postup (článok 18 ods. 2) sa musí nahradiť novým ustanovením (článok 
18 ods. 2a), aby mal Európsky parlament možnosť prehodnotiť rozhodovací proces vo 
všetkých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje navrhované nariadenie. 

Vzhľadom na to, že chemická štruktúra molekúl je rovnaká, bolo vhodné odstrániť rozdiel 
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medzi „prírodnými“ a „prírodne identickými“ (t.j. syntetickými) aromatickými látkami, 
pretože z hľadiska ľudskej konzumácie je dôležitá bezpečnosť látky a nie jej pôvod. 
Odstránenie rozlíšenia z hľadiska výrobných postupov („prírodným“ postupom alebo 
chemickou syntézou) však nerieši „politický“ rozmer ochrany spotrebiteľa. Spotrebitelia chcú 
vedieť, z akých základných zložiek sa arómy skladajú a aký postup bol použitý pri ich výrobe. 
Preto žiadajú jasné a zrozumiteľné označovanie potravín. Navrhované nariadenie vychádza 
tejto požiadavke v ústrety v článku 14, ktorý ustanovuje minimálny percentuálny podiel 
„prírodných“ aromatických zložiek získaných z hlavného uvádzaného východiskového 
materiálu, aby mohla byť aróma predávaná s označením „prírodná“. Článok 14 však pôsobí 
izolovaným dojmom vzhľadom na to, že sa v definícii článku 3 neuvádzajú žiadne rozdiely 
medzi „prírodnými“ a „prírodne identickými“ aromatickými látkami.

Z hľadiska dlhodobého zdravia spotrebiteľa je na mieste položiť si otázku vhodnosti 
používania zvyšujúceho sa počtu potravinárskych prídavných látok. Používanie silných aróm, 
ktoré zakrývajú nízku kvalitu potravín, má vplyv na súčasnú stratégiu EÚ v oblasti boja proti 
obezite.

Používanie kombinácií aromatických látok môže zakryť nezdravé zloženie vyrábaných 
potravín (príliš veľa tukov, cukru alebo soli) alebo nízku kvalitu potravinových zložiek. Chute 
a vône môžu byť zosilnené a dokonca môžu vyvolať u spotrebiteľa závislosť na niektorých 
silne aromatizovaných výrobkoch (alebo značkách) a odnaučiť ich od pôvodných 
„prírodných“ chutí a vôní. 

Spravodajkyňa sa domnieva, že v prípade aromatických látok nepostačuje zvažovať iba 
toxikologické aspekty potravinovej bezpečnosti, za ktoré bude v rámci štandardizovaného 
schvaľovacieho postupu zodpovedať EFSA, ale je rovnako dôležité posúdiť skutočnú potrebu 
pridávania aróm do potravín. Ak súhlasíme s tým, že existuje spojitosť medzi stravovacími 
návykmi a neustále silnejšími chuťami a vôňami hotových jedál, potom je tiež dôležité 
upozorniť na nutnosť výchovy spotrebiteľov. Z hľadiska ochrany dlhodobých záujmov 
spotrebiteľov je rozumné, aby nariadenie ustanovilo pre spotrebiteľov kritériá výhod a 
prínosov používania aróm.

Spotrebitelia by mali mať právo voľby. Tí, ktorí chcú konzumovať nearomatizované 
potraviny, alebo ktorí si želajú používať iba aromatické látky získané z „prírodných “ zložiek, 
by mali mať túto možnosť.

Spravodajkyňa víta ustanovenie, na základe ktorého bude Komisia sledovať zavádzanie 
právnych noriem vzťahujúcich sa na aromatické látky a potravinové prísady s aromatickými 
vlastnosťami na základe pravidelných správ, ktoré budú predkladať členské štáty, nazdáva sa 
však, že by do procesu vypracovávania správ mali byť zapojení aj prevádzkovatelia 
potravinárskych podnikov, ktorí by predkladali správy svojim členským štátom, od ktorých by 
vyžadovala správu Komisia. Spravodajkyňa tiež súhlasí so zavedením schvaľovacieho 
postupu pre arómy, ktoré sú získavané z geneticky modifikovaných organizmov.
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