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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
  většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinářských přídatných 
látkách
(KOM(2006)0428 – C6-0260/2006 – 2006/0145(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2006)0428)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0260/2006),

– s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu 
základu,

– s ohledem na články 51 a 36 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A6-0000/2007),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Právní východisko 1

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména 
na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména 
na článek 95 a článek 175 této smlouvy,

Odůvodnění

V souladu s Cardiffským procesem musí být environmentální hlediska včleněna do všech 
právních předpisů EU. To, co člověk jí, nezůstává v lidském těle, nýbrž je rozptýleno do 
přírodního prostředí a stává se součástí přírodního cyklu. I když daná látka nepředstavuje pro 

  
1 Úř. věst. C ... /Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.



PR\651162CS.doc PE 384.474v01-006/18 PR\651162CS.doc

CS

člověka, který výrobek obsahující tuto látku konzumuje, žádné zdravotní riziko, může existovat 
negativní dopad na životní prostředí a veřejné zdraví v pozdějších stadiích, což by mělo být 
bráno v potaz při rozhodování o udělení či neudělení povolení. Zdravé životní prostředí proto 
musí být rovněž jedním z cílů tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 2
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 na jisté látky alergičtí,
komplexními a zjednodušenými postupy.

Odůvodnění

V souladu s Cardiffským procesem musí být environmentální hlediska včleněna do všech 
právních předpisů EU. To, co člověk jí, nezůstává v lidském těle, nýbrž je rozptýleno do 
přírodního prostředí a stává se součástí přírodního cyklu. I když daná látka nepředstavuje pro 
člověka, který výrobek obsahující tuto látku konzumuje, žádné zdravotní riziko, může existovat 
negativní dopad na životní prostředí a veřejné zdraví v pozdějších stadiích, což by mělo být 
bráno v potaz při rozhodování o udělení či neudělení povolení. Zdravé životní prostředí proto 
musí být rovněž jedním z cílů tohoto nařízení. Je důležité zdůraznit, že toto nařízení musí brát 
také v potaz zranitelné skupiny spotřebitelů, jako jsou alergikové.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 6

(6) Látky, které se nekonzumují jako 
samotné potraviny, ale záměrně se 
používají při zpracování potravin, a které 
pouze zůstávají jako rezidua v konečných 
potravinách a nemají technologický účinek 
v konečném produktu (pomocné látky), by 
také neměly spadat do působnosti tohoto 
nařízení.

(6) Látky, které se nekonzumují jako 
samotné potraviny, ale záměrně se 
používají při zpracování potravin, a které 
nezůstávají jako rezidua v konečných 
potravinách a nemají technologický účinek 
v konečném produktu (pomocné látky), by 
také neměly spadat do působnosti tohoto 
nařízení.

Odůvodnění
Ve vztahu ke zdraví spotřebitelů není nijak podstatné, zda byla látka použita jako pomocná či 
přídatná. Rozhodující je, zda zůstává v konečném produktu nebo ne. Samozřejmě je potřeba 
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dlouhého přechodného období, než bude pro pomocné či přídatné látky podle současné 
definice nutné v souladu s tímto nařízením získávat povolení.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 14

(14) Potravinářské přídatné látky musí být 
trvale sledovány a v případě potřeby 
kdykoliv přehodnoceny z hlediska 
měnících se podmínek použití a nových 
vědeckých informací.

(14) Potravinářské přídatné látky musí být 
trvale sledovány a v případě potřeby 
kdykoliv přehodnoceny z hlediska 
měnících se podmínek použití a nových 
vědeckých informací. Budou přijaty 
zvláštní programy hodnocení s cílem 
přezkoumat již udělená povolení.

Odůvodnění

Přezkum povolení k užívání přídatných látek musí probíhat neustále. Přídatné látky by měly 
být seřazeny podle naléhavosti přezkumu jejich používání. Tato klasifikace by měla 
proběhnout v rámci programu hodnocení tak, aby byla jasná všem zúčastněným stranám. To 
však nebrání Komisi a/nebo úřadu EFSA, aby z vlastního podnětu přezkoumaly jisté látky 
rychleji.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 16a (nový)

(16a) Jelikož z pohledu spotřebitele není 
nijak podstatné, zda je potravinářská 
složka přítomna jako pomocná či přídatná 
látka, mělo by se k těm pomocným látkám 
(s výjimkou enzymů, jež se řídí nařízením 
o potravinářských enzymech), které 
zůstávají v konečném produktu, 
přistupovat jako k přídatným látkám. To 
však vyžaduje dlouhé přechodné období.

Odůvodnění
Ve vztahu ke zdraví spotřebitelů není nijak podstatné, zda byla látka použita jako pomocná či 
přídatná. Rozhodující je, zda zůstává v konečné produktu nebo ne. Samozřejmě je potřeba 
dlouhého přechodného období, než bude pro pomocné či přídatné látky podle současné 
definice nutné v souladu s tímto nařízením získávat povolení.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 17a (nový)
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(17a) Zejména by Komise měla být 
oprávněna aktualizovat a měnit seznam 
potravinářských přídatných látek 
ve Společenství, který má být v souladu 
s tímto nařízením veden. Protože jsou to 
opatření obecné působnosti a jejich cílem 
je změnit, vypustit či doplnit ty prvky 
tohoto nařízení, které nejsou jeho 
základními pilíři, měla by být přijímána 
regulativním postupem s kontrolou 
stanoveným v článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh má znění textu uvést v soulad s ustanoveními nového rozhodnutí 
o postupech projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 21

(21) Po přijetí tohoto nařízení přezkoumá 
Komise, které bude nápomocen Stálý 
výbor pro potravinový řetězec a zdraví 
zvířat, všechna stávající povolení na 
kritéria jiná než bezpečnost, jako jsou 
příjem, potřebnost v rámci technologie 
a potenciál uvést spotřebitele v omyl. 
Všechny potravinářské přídatné látky, které 
mají být nadále povoleny ve Společenství, 
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.

(21) Po přijetí tohoto nařízení přezkoumá 
Komise, které bude nápomocen Stálý 
výbor pro potravinový řetězec a zdraví 
zvířat, všechna stávající povolení na 
základě podmínek pro udělení povolení 
stanovených tímto nařízením. Všechny 
potravinářské přídatné látky, které mají být 
nadále povoleny ve Společenství, 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.
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Odůvodnění

Kritéria pro udělení povolení na základě tohoto nařízení není potřeba vyjmenovat na tomto 
místě.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 1 úvodní část

Tímto nařízením se stanoví pravidla pro 
potravinářské přídatné látky používané v 
potravinách, a to s cílem zajistit efektivní 
fungování vnitřního trhu a vysokou úroveň 
ochrany lidského zdraví a vysokou úroveň 
ochrany spotřebitele.

Tímto nařízením se stanoví pravidla pro 
potravinářské přídatné látky používané v 
potravinách, a to s cílem zajistit efektivní 
fungování vnitřního trhu a vysokou úroveň 
ochrany lidského zdraví a vysokou úroveň 
ochrany spotřebitele a životního prostředí.

Odůvodnění

V souladu s Cardiffským procesem musí být environmentální hlediska včleněna do všech 
právních předpisů EU. To, co člověk jí, nezůstává v lidském těle, nýbrž je rozptýleno do 
přírodního prostředí a stává se součástí přírodního cyklu. I když daná látka nepředstavuje pro 
člověka, který výrobek obsahující tuto látku konzumuje, žádné zdravotní riziko, může existovat 
negativní dopad na životní prostředí a veřejné zdraví v pozdějších stadiích, což by mělo být 
bráno v potaz při rozhodování o udělení či neudělení povolení. Zdravé životní prostředí proto 
musí být rovněž jedním z cílů tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 2 písm. a)

a) pomocné látky; a) pomocné látky, pokud nezůstávají 
v konečném produktu;

Odůvodnění

Ve vztahu ke zdraví spotřebitelů není nijak podstatné, zda byla látka použita jako pomocná či 
přídatná. Rozhodující je, zda zůstává v konečné produktu, či nikoli. Samozřejmě je potřeba 
dlouhého přechodného období, než bude pro pomocné či přídatné látky podle současné 
definice nutné v souladu s tímto nařízením získávat povolení.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 3 odst. 2 písm. b) podbod iii)

iii) může vést k nezamýšlenému, avšak 
technicky nevyhnutelnému výskytu reziduí 
látky nebo jejích derivátů v konečném 

iii) nezůstává v konečném produktu;
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produktu za podmínky, že nepředstavují 
zdravotní riziko a nemají žádný 
technologický dopad na konečný produkt;

Odůvodnění

Ve vztahu ke zdraví spotřebitelů není nijak podstatné, zda byla látka použita jako pomocná, či 
přídatná látka. Rozhodující je, zda zůstává v konečné produktu, či nikoli. Samozřejmě je 
potřeba dlouhého přechodného období, než bude pro pomocné či přídatné látky podle 
současné definice nutné v souladu s tímto nařízením získávat povolení.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 5 odst. 1 písm. aa) (nové)

aa) na základě dostupných vědeckých 
důkazů nemá během žádné části svého 
životního cyklu negativní dopad na 
veřejné zdraví či zdraví zranitelných 
skupin.

Odůvodnění

I když daná látka nepředstavuje pro člověka, který výrobek obsahující tuto látku konzumuje, 
žádné zdravotní riziko, může existovat negativní účinek na životní prostředí a veřejné zdraví 
v pozdějších stadiích, což by mělo být bráno v potaz při rozhodování o udělení či neudělení 
povolení. Jedním z příkladů je využívání antibiotik v potravinách a z toho vyplývající vznik 
rezistence.

Pozměňovací návrh 12
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, kterou nelze splnit lépe jinými 
hospodářsky a technologicky přijatelnými 
a použitelnými prostředky;

Odůvodnění

Pokud existují jiné možnosti, které představují menší riziko pro lidské zdraví, svobodu volby 
a životní prostředí, pak by měly být využívány přednostně.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 5 odst. 1 písm. ca) (nové)
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ca) nepřispěje k omezení okruhu potravin 
pro alergiky.

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 kriterií pro udělování povolení podle tohoto nařízení by 
proto mělo být to, zda látka či její používání neomezí okruh potravin pro alergiky.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 5 odst. 1 písm. cb) (nové)

cb) na základě dostupných vědeckých 
důkazů nemá během žádné části svého 
životního cyklu negativní dopad na životní 
prostředí.

Odůvodnění

V souladu s Cardiffským procesem musí být environmentální hlediska včleněna do všech 
právních předpisů EU. To, co člověk jí, nezůstává v lidském těle, nýbrž je rozptýleno 
do přírodního prostředí a stává se součástí přírodního cyklu.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 5 odst. 1a (nový)

1a. I když by přídatná látka mohla mít vliv
na zdraví podle odst. 1 písm. aa), na 
životní prostředí podle odst. 1 písm. cb) 
nebo na okruh produktů pro alergiky 
podle odst. 1 písm. ca), lze jí udělit 
povolení tehdy, pokud výhody pro 
spotřebitele podle odstavce 2 převažují 
nad nevýhodami.

Odůvodnění

Přídatná látka nebo její používání může mít podle výše uvedeného kritéria jak výhody, tak i 
nevýhody. V konečném důsledku musí být proto jednotlivé pro a proti vzájemně porovnány.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 5 odst. 3 písm. a)
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a) potravina netvoří významnou složku 
běžné stravy; nebo

vypouští se

Odůvodnění

Snížení kvality potraviny nemůže být nikdy ku prospěchu spotřebitelů, s výjimkou případu 
uvedeném v písm. b).

Pozměňovací návrh 17
Čl. 7 druhý pododstavec (nový)

Nesmí však existovat riziko, že přídatná 
látka bude pro spotřebitele zavádějící 
v tom smyslu, že by se mohl domnívat, že 
potravina obsahuje složky, které ve 
skutečnosti přítomny nejsou.

Odůvodnění

Spotřebitelé jsou někdy používáním přídatných látek uváděni v omyl přesto, že jedním 
z kritérií pro udělení povolení stanovených předchozími právním předpisy je zákaz uvádění 
spotřebitelů v omyl. Například jsou spotřebitelé někdy klamáni použitím konkrétní barvy 
pro daný produkt proto, aby věřili, že výrobek obsahuje jisté ovoce. Ochrana spotřebitelů 
musí být proto v tomto ohledu posílena.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 8 odst. 2

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 postupem podle čl. 28 odst. 
2a.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má znění textu uvést v soulad s ustanoveními nového rozhodnutí 
o postupech projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 10 odst. 1a (nový)

1a. Pokud bude schváleno použití 
nanotechnologie, stanoví se v souladu 
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s odst. 1 písm. a) k tomuto účelu zvláštní 
mezní hodnoty.

Odůvodnění

V současné době se o zdravotních rizicích nanotechnologií ví jen málo. Není jisté, zda by se 
mezní hodnota pro tradiční používání přídatné látky a mezní hodnota pro nanočástice 
přídatné látky měly shodovat.

Pozměňovací návrh 20
Čl. 28 odst. 2a (nový)

2a. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 
rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem 
na ustanovení článku 8 uvedeného 
rozhodnutí.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má znění textu uvést v soulad s ustanoveními nového rozhodnutí 
o postupech projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 21
Čl. 30 odst. 1a (nový)

1a. Přídatné látky dříve klasifikované jako 
pomocné látky, které však mají být 
v budoucnu podle tohoto nařízení 
překlasifikovány na potravinářské 
přídatné látky, smějí být používány 
i nadále jakožto pomocné látky, a to 
po přechodné období 8 let. Poté bude 
jejich použití přípustné pouze v případě, 
že získají povolení v souladu s tímto 
nařízením.

Odůvodnění

Ve vztahu ke zdraví spotřebitelů není nijak podstatné, zda byla látka použita jako pomocná či 
přídatná. Rozhodující je, zda zůstává v konečné produktu nebo ne. Samozřejmě je potřeba 
dlouhého přechodného období, než bude pro pomocné či přídatné látky podle současné 
definice nutné v souladu s tímto nařízením získávat povolení.
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Pozměňovací návrh 22
Čl. 31 odst. 2

2. Posouzení rizika ze strany úřadu tvoří 
součást přezkumu prováděného Komisí 
za pomoci výboru, v rámci něhož jsou 
zkoumány všechny potravinářské přídatné 
látky, jež získaly povolení dříve, než toto 
nařízení vstoupilo v platnost. Tento 
přezkum probíhá na základě podmínek 
udělení povolení stanovených v tomto 
nařízení a na základě hodnocení příjmu 
v potravě a řízení rizik.
Všechny 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.

Přezkum bude prováděn na základě 
programu hodnocení, který se přijme po 
konzultaci s úřadem postupem podle čl. 28 
odst. 2 písm. a) do jednoho roku po vstupu 
tohoto nařízení v platnost. Tento program 
hodnocení bude zveřejněn v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Odůvodnění

Je důležité, aby přezkum probíhal na základě tohoto nového kritéria. Rovněž je důležité, aby 
byly všechny povolené látky zařazeny na seznam Společenství.  Postup by měl být také 
stanoven v článku.
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Pozměňovací návrh 23
Čl. 31 odst. 2a (nový)

2a. Po provedení programu hodnocení 
uvedeném v odstavci 2 a po konzultaci 
s úřadem se přijme nový program 
hodnocení pro udělování povolení podle 
tohoto nařízení. Tento nový program 
hodnocení se přijme postupem podle čl. 28 
odst. 2 písm. a) a bude zveřejněn 
v Úředním věstníku Evropské unie. 

Odůvodnění

Rovněž v budoucnu by mělo docházet k průběžnému přezkumu. Je důležité, aby se této věci 
dostalo formálního základu zároveň s vymezením pole působnosti pro EFSA, pokud jde 
o klasifikaci potravinářských přídatných látek podle naléhavosti přezkumu jejich používání.

Pozměňovací návrh 24
Čl. 31 odst. 2b (nový)

2b. Potravinářské přídatné látky a použití, 
které již nejsou aktuální, se při přezkumu 
povolení z příloh odstraní.

Odůvodnění

Důvodem pro tento požadavek je to, aby byl seznam Společenství aktuální a aby spotřebitelům 
poskytoval přesné informace.

Pozměňovací návrh 25
Příloha III

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 i látkách 
určených k aromatizaci potravin a 
podmínky použití.

Část 1 Nosiče v potravinářských 
přídatných látkách

Část 1 Nosiče v potravinářských 
přídatných látkách, potravinářských 
enzymech a látkách určených 
k aromatizaci potravin 

Část 2 Potravinářské přídatné látky jiné Část 2 Potravinářské přídatné látky jiné 
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než nosiče v potravinářských přídatných 
látkách

než nosiče v potravinářských přídatných 
látkách, potravinářských enzymech a 
látkách určených k aromatizaci potravin

Část 3 Přídatné látky v potravinářských 
enzymech

Odůvodnění

Aby byla příloha III v souladu s článkem 16, musí obsahovat jak povolené nosiče, tak i jiné 
povolené přídatné látky v potravinářských přídatných látkách, potravinářských enzymech 
a látkách určených k aromatizaci potravin.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Komise navrhla, aby byla v budoucnu rozhodnutí o udělení povolení potravinářským 
přídatným látkám přijímána postupem projednávání ve výborech. Zpravodaj v tom spatřuje 
jisté výhody, avšak pouze pokud v novém nařízení o potravinářských přídatných látkách 
a v novém nařízení o společném povolovacím řízení pro potravinářské přídatné látky, 
potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin budou jasně promítnuty 
poznámky, které v průběhu let Evropský parlament často činil. Tyto poznámky se v první 
řadě vztahují k životnímu prostředí, veřejnému zdraví a alergikům.

Nové nařízení o potravinářských přídatných látkách by mělo být posíleno rovněž pokud jde 
o požadavky na procedurální transparentnost, přezkum povolení pro potravinářské přídatné 
látky a objasnění toho, co může být pro spotřebitele zavádějící. Navíc by mělo být nově 
definováno, co představuje potravinářskou přídatnou látku nebo pomocnou látku, a právně 
upraveno využívání nanotechnologií.

Poznámky vztahující se k životnímu prostředí, veřejnému zdraví a okruhu produktů 
pro alergiky

V souladu s Cardiffským procesem musí být environmentální hlediska včleněna do všech 
právních předpisů EU. To je obzvláště důležité u těchto právních předpisů, neboť to, co 
člověk jí, nezůstává v lidském těle, nýbrž je rozptýleno do přírodního prostředí a stává se 
součástí přírodního cyklu. I když daná látka nepředstavuje pro člověka, který výrobek 
obsahující tuto látku konzumuje, žádné zdravotní riziko, může existovat negativní dopad 
na životní prostředí a veřejné zdraví v pozdějších stadiích, což by mělo být bráno v potaz při 
rozhodování o udělení či neudělení povolení. Jedním z příkladů škodlivého dopadu na veřejné 
zdraví je využívání antibiotik v potravinách a z toho vyplývající vznik rezistence vůči 
antibiotikům. Při povolovacím řízení pro přídatnou látku musí být jedním z kritérií to, aby 
neměla negativní dopad ani na veřejné zdraví, ani na životní prostředí. Zdravé životní 
prostředí by mělo být rovněž jedním z cílů tohoto nařízení.

Pro alergiky je velkou pomocí skutečnost, že produkty obsahující běžné alergeny musí být 
opatřeny etiketou s touto informací, ačkoli je situace v této oblasti stále nepostačující. 
Zranitelným skupinám a alergikům by měla být věnována zvláštní pozornost. Většina z nich 
by měla mít možnost jíst potraviny prodávané v běžných obchodech, aniž by byla odkázána 
na zvláštní dietní potraviny. Jedním z kriterií pro udělování povolení podle tohoto nařízení by 
proto mělo být to, zda látka či její používání neomezí okruh potravin pro alergiky.

Zpravodaj však navrhuje, že dokonce i v případě, kdy by přídatná látka mohla mít negativní 
vliv na zdraví, životní prostředí nebo okruh produktů pro alergiky, by mělo být možné udělit 
povolení tehdy, pokud výhody pro spotřebitele zřetelně převažují nad nevýhodami.

Pokud na základě kritérií uvedených v článku 5 existují k přídatné látce lepší alternativy 
a ekonomicky je přijatelné tyto alternativy využít, pak by nemělo být použití příslušné 
přídatné látky povoleno. Například to může být otázka využití odlišné výrobní metody, 
v rámci níž není zapotřebí použít přídatných látek, nebo mohou existovat již povolené 
přídatné látky, které lépe splňují kritéria uvedená v článku 5.
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Transparentnost a přezkum

Povolení k užívání přídatných látek musí být posuzována průběžně. Zpravodaj navrhuje, aby 
na základě nového kritéria byla přezkoumána všechna současná povolení před tím, než budou 
zahrnuta do seznamu Společenství. Poté by neustálý přezkum povolení měl pokračovat 
transparentním postupem v souladu s programem hodnocení, který bude přijat postupem 
projednávání ve výborech. Program hodnocení by měl být založen na systému priorit, v rámci 
něhož jsou přídatné látky seřazeny podle naléhavosti přezkumu jejich používání. Tato 
klasifikace by měla proběhnout v rámci programu hodnocení tak, aby byl celý proces jasný 
všem zúčastněným stranám. Program hodnocení však nesmí bránit Komisi a/nebo úřadu 
EFSA, aby z vlastního podnětu přezkoumávaly jistá povolení rychleji.

Poznámky týkající se spotřebitele

Jedním z již existujících kritérií pro udělení povolení přídatné látce stanovených současnými 
právním předpisy je zákaz uvádění spotřebitelů v omyl. Přesto jsou někdy používána barviva 
způsobem, který vytváří dojem, že je v potravině přítomen jistý druh ovoce, ačkoli tomu tak 
není. Ochrana spotřebitelů musí být proto v tomto ohledu posílena.

Poznámky týkající se spotřebitele a definice

Ve vztahu ke zdraví spotřebitelů není nijak podstatné, zda byla látka použita jako pomocný 
činitel či přídatná látka. Rozhodující je, zda zůstává v konečném produktu či nikoli. V otázce 
definice, co představuje přídatnou nebo pomocnou látku, se však tradičně názory různí. 
Z tohoto důvodu je potřeba dlouhého přechodného období, než bude nutné pro pomocnou 
látku, která však zůstává v konečném produktu, získávat povolení v souladu s tímto 
nařízením.

Nanotechnologie

V současné době se o zdravotních rizicích nanotechnologií ví jen málo. Není jisté, zda by se 
mezní hodnota pro tradiční používání přídatné látky a mezní hodnota pro nanočástice přídatné 
látky měly shodovat. Proto je navrhováno, aby bylo v seznamu Společenství použití 
nanočástic právně upraveno odděleně.

Nový postup projednávání ve výborech

K návrhům Komise je ve světle nového postupu projednávání ve výborech navrhována řada 
pozměňovacích návrhů.


