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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 potravinárskych prídavných
látkach
(KOM(2006)0428 – C6-0260/2006 – 2006/0145(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0428)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0260/2006),

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhovanému právnemu základu,

– so zreteľom na článok 51 a článok 36 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 túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Citácia 1

So zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, a najmä na jej 
článok 95,

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, a najmä na jej 
článok 95 a článok 175,

Odôvodnenie

V súlade s cardiffským procesom musia byť environmentálne aspekty súčasťou všetkých 
právnych predpisov EÚ. To, čo človek konzumuje, nezostáva v ľudskom tele, ale sa rozptyľuje 
v prírodnom prostredí a stáva sa súčasťou prírodného kolobehu. Napriek tomu, že nejaká 
látka nepredstavuje zdravotné riziko pre osoby, ktoré konzumujú výrobky obsahujúce túto 

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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látku, môže mať negatívne následky na životné prostredie a následne na verejné zdravie, čo by 
sa malo brať do úvahy pri rozhodovaní o udelení alebo zamietnutí povolenia. Jedným z cieľov 
nariadenia preto musí byť aj dobré životné prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 3

(3) Toto nariadenie nahrádza 
predchádzajúce smernice a rozhodnutia 
týkajúce sa potravinárskych prídavných 
látok povolených na používanie v 
potravinách s cieľom zabezpečiť účinné 
fungovanie vnútorného trhu a vysoký 
stupňa ochrany zdravia ľudí a záujmov 
spotrebiteľov prostredníctvom 
zrozumiteľných a racionálnych postupov.

(3) Toto nariadenie nahrádza 
predchádzajúce smernice a rozhodnutia 
týkajúce sa potravinárskych prídavných 
látok povolených na používanie v 
potravinách s cieľom zabezpečiť účinné 
fungovanie vnútorného trhu a vysoký 
stupeň ochrany zdravia ľudí a ochrany 
životného prostredia a záujmov 
spotrebiteľov vrátane spotrebiteľov 
alergických na určité látky, 
prostredníctvom zrozumiteľných a 
racionálnych postupov.

Odôvodnenie

In accordance with the Cardiff Process, environmental aspects must be integrated into all EU 
legislation. What a person eats does not stay in the human body but is dispersed into the 
natural environment and becomes part of the natural cycle. Even if a substance does not 
entail any health risk to the person consuming the product which contains the substance, 
there may be negative effects on the environment and public health at subsequent stages, 
which should be taken into account when deciding to grant authorisation or not. A sound 
environment must therefore also be one of the aims of the Regulation. It is important to stress 
that the Regulation must also take account of vulnerable groups of consumers, such as allergy 
sufferers.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 6

(6) Látky, ktoré sa nekonzumujú ako 
samostatné potraviny, ale zámerne sa 
používajú pri spracovaní potravín, 
a v konečných potravinách zostávajú len
ako rezíduá a nemajú technologický účinok 
v konečnom výrobku (pomocné 
technologické prísady), by nemali spadať 
pod pôsobnosť tohto nariadenia.

(6) Látky, ktoré sa nekonzumujú ako 
samostatné potraviny, ale zámerne sa 
používajú pri spracovaní potravín, 
a v konečných potravinách nezostávajú 
ako rezíduá a nemajú technologický účinok 
v konečnom výrobku (pomocné 
technologické prísady), by nemali spadať 
pod pôsobnosť tohto nariadenia.
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Odôvodnenie

Pre zdravie spotrebiteľa nie je dôležité, či bola látka použitá ako pomocná technologická 
prísada alebo ako prídavná látka. Rozhodujúce je, či látka zostane v konečnom výrobku alebo 
nie. Prirodzene, je potrebné dlhé prechodné obdobie, kým bude pre pomocné technologické 
látok a prídavné látky podľa súčasnej definície nutné vydávať povolenie v súlade s týmto 
nariadením. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 14

(14) Potravinárske prídavné látky by sa 
mali sústavne sledovať a v prípade potreby 
prehodnocovať z hľadiska meniacich sa 
podmienok používania a nových 
vedeckých informácií.

(14) Potravinárske prídavné látky by sa 
mali sústavne sledovať a v prípade potreby 
prehodnocovať z hľadiska meniacich sa 
podmienok používania a nových 
vedeckých informácií. Mali by sa prijať 
špeciálne  programy hodnotenia na 
preverenie udelených povolení.

Odôvodnenie

Oprávnenia na použitie prídavných látok sa musia pravidelne revidovať.  Prídavné látky by 
mali byť zoradené podľa priority vzhľadom na naliehavosť preverenia ich používania. Toto 
zoradenie podľa priority by malo byť vypracované prostredníctvom hodnotiaceho programu, 
aby mali všetky zainteresované strany jasné informácie. Nebráni to však Komisii ani/alebo 
EÚPB, aby vyvinuli iniciatívu na skoršiu revíziu niektorých látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 16 a (nové)

Keďže pre spotrebiteľa nie je podstatné, či 
je látka v potravinách pomocná 
technologická prísada alebo prídavná 
látka, mala by byť pomocná
technologická prísada ( s výnimkou 
enzýmov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o potravinárskych enzýmoch), ktorá 
zostáva v konečnom výrobku, považovaná 
za prídavnú látku. Vyžaduje to však dlhé 
prechodné obdobie.

Odôvodnenie

Pre zdravie spotrebiteľa nie je dôležité, či bola látka použitá ako pomocná technologická 
prísada alebo ako prídavná látka. Rozhodujúce je, či látka zostane v konečnom výrobku alebo 
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nie. Prirodzene, je potrebné dlhé prechodné obdobie, kým bude pre pomocné technologické 
prísady a prídavné látky podľa súčasnej definície nutné vydávať povolenie v súlade s týmto 
nariadením. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 17 a (nové)

(17a) Komisia by sa konkrétne mala 
splnomocniť na aktualizáciu a zmenu 
zoznamu prídavných  látok Spoločenstva, 
ktorý sa má na základe tohto nariadenia 
vypracovať. Keďže tieto opatrenia majú 
všeobecný rozsah pôsobnosti a ich cieľom 
je zmeniť, vypustiť alebo doplniť menej 
závažné prvky tohto nariadenia, mali by 
sa prijať v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou uvedeným v článku 5a 
rozhodnutia 1999/468/ES.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 21

(21) V nadväznosti na schválenie tohto 
nariadenia by Komisia mala s pomocou 
stáleho výboru pre potravinový reťazec a 
zdravie zvierat preskúmať všetky 
existujúce povolenia z hľadiska iných 
kritérií ako je bezpečnosť, napríklad z 
hľadiska príjmu, technologickej 
nevyhnutnosti a potenciálneho zavádzania 
spotrebiteľa. Všetky potravinárske 
prídavné látky, ktorých schvaľovanie má 
pokračovať na úrovni Spoločenstva, by sa 
mali previesť na zoznamy Spoločenstva v 
prílohách II a III k tomuto nariadeniu. Do 
prílohy III k tomuto nariadeniu treba 
doplniť ostatné potravinárske prídavné 
látky používané v potravinárskych 
prídavných látkach a enzýmoch, a 
podmienky ich používania v súlade s 

(21) V nadväznosti na schválenie tohto 
nariadenia by Komisia mala s pomocou 
stáleho výboru pre potravinový reťazec a 
zdravie zvierat preskúmať všetky 
existujúce povolenia z hľadiska podmienok 
na udelenie povolenia uvedených v tomto 
nariadení. Všetky potravinárske prídavné 
látky, ktorých schvaľovanie má pokračovať 
na úrovni Spoločenstva, by sa mali 
previesť na zoznamy Spoločenstva v 
prílohách II a III k tomuto nariadeniu.  Do 
prílohy III k tomuto nariadeniu treba 
doplniť ostatné potravinárske prídavné 
látky používané v potravinárskych 
prídavných látkach a enzýmoch, a 
podmienky ich používania v súlade s 
nariadením (ES) č. […], ktorým sa zavádza 
spoločný postup schvaľovania 
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nariadením (ES) č. […], ktorým sa zavádza 
spoločný postup schvaľovania 
potravinárskych prídavných látok, 
potravinárskych enzýmov a 
potravinárskych aromatických látok. V 
snahe poskytnúť vhodné prechodné 
obdobie, ustanovenia v prílohe III, s 
výnimkou ustanovení týkajúcich sa 
nosičov potravinárskych prídavných látok, 
by sa nemali uplatňovať do [1. 1. 2011].

potravinárskych prídavných látok, 
potravinárskych enzýmov a 
potravinárskych aromatických látok. V 
snahe poskytnúť vhodné prechodné 
obdobie, ustanovenia v prílohe III, s 
výnimkou ustanovení týkajúcich sa 
nosičov potravinárskych prídavných látok, 
by sa nemali uplatňovať do [1. 1. 2011].

Odôvodnenie

Nie je potrebné uvádzať kritéria na udelenie povolenia podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 1 úvodná časť

Toto nariadenie určuje pravidlá pre 
potravinárske prídavné látky používané v 
potravinách na zabezpečenie účinného 
fungovania vnútorného trhu a vysokého 
stupňa ochrany zdravia ľudí a ochrany 
spotrebiteľov.

Toto nariadenie určuje pravidlá pre 
potravinárske prídavné látky používané v 
potravinách na zabezpečenie účinného 
fungovania vnútorného trhu a vysokého 
stupňa ochrany zdravia ľudí a ochrany 
spotrebiteľov a životného prostredia.

Odôvodnenie

V súlade s cardiffským procesom musia byť environmentálne aspekty súčasťou všetkých 
právnych predpisov EÚ. To, čo človek konzumuje, nezostáva v ľudskom tele, ale sa rozptyľuje 
v prírodnom prostredí a stáva sa súčasťou prírodného kolobehu. Napriek tomu, že  nejaká 
látka nepredstavuje zdravotné riziko pre osoby, ktoré konzumujú výrobky obsahujúce túto 
látku, môže mať negatívne následky na životné prostredie a následne na verejné zdravie, čo by 
sa malo brať do úvahy pri rozhodovaní o udelení alebo zamietnutí povolenia. Jedným z cieľov 
nariadenia preto musí byť aj dobré životné prostredie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 2 bod (a)

(a) pomocné technologické prísady; (a) pomocné technologické prísady, pokiaľ 
nezostávajú v konečnom výrobku;

Odôvodnenie

Pre zdravie spotrebiteľa nie je dôležité, či bola látka použitá ako pomocná technologická 
prísada ako prídavná látka. Rozhodujúce je, či látka zostane v konečnom výrobku alebo nie. 
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Prirodzene, je potrebné dlhé prechodné obdobie, kým bude pre pomocné technologické 
prísady a prídavné látky podľa súčasnej definície nutné vydávať povolenie v súlade s týmto 
nariadením. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 3 odsek 2 písmeno (b) bod (iii)

(iii) ktorej rezíduá alebo splodiny môžu 
byť neúmyselne v technicky nevyhnutnom 
množstve prítomné v konečnom výrobku, 
pokiaľ nepredstavujú žiadne zdravotné 
riziko a nemajú technologický vplyv na 
konečný výrobok;

(iii) nezostáva v konečnom výrobku;

Odôvodnenie

Pre zdravie spotrebiteľa nie je dôležité, či bola látka použitá ako pomocná technologická 
prísada alebo ako prídavná látka. Rozhodujúce je, či látka zostane v konečnom výrobku alebo 
nie. Prirodzene, je potrebné dlhé prechodné obdobie, kým bude pre pomocné technologické 
prísady a prídavné látky podľa súčasnej definície nutné vydávať povolenie v súlade s týmto 
nariadením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 5 odsek 1 písmeno (a a) (nové)

 aa) na základe dostupných vedeckých 
dôkazov nemá nepriaznivý vplyv na 
verejné zdravie alebo zdravie ohrozených 
skupín v žiadnej časti životného cyklu;

Odôvodnenie

Napriek tomu, že nejaká látka nepredstavuje zdravotné riziko pre osoby, ktoré konzumujú 
výrobky obsahujúce túto látku, môže mať negatívne následky na životné prostredie a následne 
na verejné zdravie, čo by sa malo brať do úvahy pri rozhodovaní o udelení alebo zamietnutí 
povolenia. Príkladom je používanie antibiotík v potravinách a jeho vplyv na vytvorenie 
odolnosti voči nim.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 5 odsek 1 písmeno (b)

(b) existuje odôvodnená technologická 
nevyhnutnosť, ktorá sa nedá dosiahnuť 
inými ekonomicky a technologicky 

b) existuje odôvodnená technologická 
nevyhnutnosť, ktorá sa nedá lepšie
dosiahnuť inými ekonomicky a 
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uskutočniteľnými spôsobmi; technologicky rozumne uskutočniteľnými 
spôsobmi

Odôvodnenie

V prípade, že existujú alternatívy s menším rizikom pre ľudské zdravie a slobodu výberu a pre 
životné prostredie, mali by sa prednostne použiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 5 odsek 1 písmeno (c a) (nové)

 ca) neprispeje k zníženiu ponuky potravín 
pre alergikov.

Odôvodnenie

Ohrozeným skupinám a alergikom by sa mala venovať zvláštna pozornosť.  Väčšina takýchto 
spotrebiteľov by mala mať k dispozícii potraviny predávané v bežných obchodoch bez toho, 
aby museli siahať na špeciálne diétne potraviny.  Jedným z kritérií na udelenie povolenia 
podľa tohto nariadenia by preto malo byť to, že látka alebo jej použitie neznižuje množstvo 
ponúkaných potravín pre alergikov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 5 odsek 1 písmeno (c b) (nové)

cb) na základe dostupných vedeckých 
dôkazov nemá nepriaznivý 
environmentálny vplyv v žiadnej časti 
životného cyklu.

Odôvodnenie

V súlade s cardiffským procesom musia byť environmentálne aspekty súčasťou všetkých 
právnych predpisov EÚ.  To, čo človek konzumuje, nezostáva v ľudskom tele, ale sa rozptyľuje 
v prírodnom prostredí a stáva sa súčasťou prírodného kolobehu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 5 odsek 1 a (nový)

1a. Aj napriek tomu, že súlade s bodom 
1(aa) má prídavná látka vplyv na zdravie, 
v súlade s bodom (1cb) na životné 
prostredie  alebo súlade s bodom 1(ca) na 
množstvo ponúkaných výrobkov  pre 
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alergikov, môže byť povolenie udelené v 
prípade, že výhody pre spotrebiteľov 
podľa článku 2 prevyšujú nad nevýhody.

Odôvodnenie

Prídavná látka alebo jej použitie môže mať podľa vyššie uvedených kritérií výhody aj 
nevýhody. Preto treba napokon zvážiť rôzne za a proti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 5 odsek 3 písmeno (a)

(a) potravina nepredstavuje významnú 
zložku bežnej stravy; alebo 

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Znižovanie kvality potravín nemôže nikdy prospievať spotrebiteľom, s výnimkou prípadu 
uvedeného v písmene b).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 7 pododsek 2 (nový)

Potravinárska prídavná látka však nesmie  
zvádzať spotrebiteľov k tomu, aby verili, 
že potravina obsahuje aj iné zložky, ako 
sú skutočne prítomné.

Odôvodnenie

Spotrebiteľov niekedy používanie prídavných látok zavádza napriek tomu, že jedným z kritérií 
pre vydanie povolenia podľa predchádzajúcich právnych predpisov je, že spotrebitelia nesmú 
dostať zavádzajúce informácie. Spotrebitelia napríklad niekedy veria, že výrobok obsahuje 
určité ovocie, pretože sa vo výrobku použije určitá farba. Preto sa musí ochrana spotrebiteľa 
v tomto smere posilniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 8 odsek 2

2. Keď sa ukáže potreba, v dôsledku 
vedeckého pokroku alebo technického 
rozvoja, môžu byť do prílohy I zaradené aj 
ďalšie funkčné skupiny v súlade s 

2. Keď sa ukáže potreba, v dôsledku 
vedeckého pokroku alebo technického 
rozvoja, môžu byť do prílohy I zaradené aj 
ďalšie funkčné skupiny v súlade s 
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postupom uvedeným v článku 28 ods. 2. postupom uvedeným v článku 28 ods. 2a. 

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 10 odsek 1 a (nový)

1a. V prípade, že sa povolilo použitie 
nanotechnológie, stanovia sa na tento 
účel v súlade s odsekom 1 a) samostatné 
limitné hodnoty.

Odôvodnenie

V súčasnosti sú zdravotné riziká nanotechnológie málo známe.  Nie je isté, či majú byť 
rovnaké limitné hodnoty pre tradičné používanie prídavnej látky a pre nanočastice prídavnej 
látky .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 28 odsek 2 a (nový)

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 30 odsek 1 a (nový)

1a. Prídavné látky, ktoré sa predtým 
klasifikovali ako pomocné technologické 
prísady a v budúcnosti sa budú 
klasifikovať podľa tohto nariadenia ako 
potravinárske prídavné látky, môžu byť 
počas 8-ročného prechodného obdobia 
naďalej používané ako pomocné 
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technologické prísady .  Potom musí byť 
ich použitie schválené v súlade s týmto 
nariadením. 

Odôvodnenie

Pre zdravie spotrebiteľa nie je dôležité, či bola látka použitá ako pomocná technologická 
prísada alebo ako prídavná látka. Rozhodujúce je, či látka zostane v konečnom výrobku alebo 
nie. Prirodzene, je potrebné dlhé prechodné obdobie, kým bude pre pomocné technologické 
prísady a prídavné látky podľa súčasnej definície nutné vydávať povolenie v súlade s týmto 
nariadením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 31 odsek 2

2. Úradné posúdenie rizika je súčasťou 
prehodnotenia všetkých potravinárskych 
prídavných látok povolených pred 
nadobudnutím účinnosti tohto 
nariadenia, ktoré vykoná Komisia s 
pomocou výboru. Prehodnotenie sa 
uskutoční na základe podmienok 
povolenia stanovených v tomto nariadení 
a na základe posúdenia príjmu a riadenia 
rizík.
Všetky potravinárske prídavné látky, 
ktorých schvaľovanie má pokračovať na 
úrovni Spoločenstva, sa prevedú do 
zoznamov Spoločenstva v prílohách II a 
III k tomuto nariadeniu.   Do prílohy III k 
tomuto nariadeniu treba doplniť ostatné 
potravinárske prídavné látky používané v 
potravinárskych prídavných látkach a 
enzýmoch a podmienky ich používania v 
súlade s nariadením (ES) č. […], ktorým 
sa zavádza spoločný postup schvaľovania 
potravinárskych prídavných látok, 
potravinárskych enzýmov a 
potravinárskych aromatických látok.  V 
snahe poskytnúť vhodné prechodné 
obdobie by sa ustanovenia v prílohe III, s 
výnimkou ustanovení týkajúcich sa 
nosičov potravinárskych prídavných látok, 
nemali uplatňovať do [1. 1. 2011].

2. Po prerokovaní s úradom sa schváli 
program hodnotenia zameraný na 

Prehodnotenie sa uskutoční na základe 
programu hodnotenia, ktorý sa po 
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uvedené potravinárske prídavné látky, a to
do jedného roka od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia, v súlade s postupom 
uvedeným v článku 28 ods. 2. Program 
hodnotenia sa uverejní v Úradnom vestníku 
Európskej únie.

prerokovaní úradom schváli do jedného 
roka od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia, v súlade s postupom uvedeným 
v článku 28 ods. 2a. Program hodnotenia 
sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej 
únie.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa prehodnotenie uskutočnilo na základe nových kritérií.  Je tiež dôležité, aby 
sa všetky povolené látky zapísali do zoznamu Spoločenstva.  Tento postup by mal byť tiež 
stanovený v článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 31 odsek 2 a (nový)

2a. Po ukončení programu hodnotenia 
uvedeného v článku 2 a po konzultácii s 
úradom sa prijme nový program 
hodnotenia na schvaľovanie podľa tohto 
nariadenia.  Tento nový program 
hodnotenia sa prijme v súlade s postupom 
stanoveným v článku 28 bod 2 písm. a) a 
uverejní sa v Úradom vestníku Európskej 
únie.

Odôvodnenie

V budúcnosti by sa malo prehodnocovať postupne. Zároveň s poverením EÚPB zoradením 
potravinárskych prídavných látok podľa stupňa naliehavosti revízie ich použitia je dôležité 
formálne upraviť aj tento postup. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 31 odsek 2 b (nový)

2b. Potravinárske prídavné látky a 
prípravky, ktoré sa už bežne nepoužívajú, 
sa po prehodnotení schválenia z príloh 
odstránia . 

Odôvodnenie

Je to dôležité z hľadiska aktuálnosti zoznamu Spoločenstva a správnosti informácií určených 
spotrebiteľom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Príloha III

Zoznam potravinárskych prídavných látok 
schválených v Spoločenstve na používanie 
v potravinárskych prídavných látkach a
potravinárskych enzýmoch, ako aj 
podmienky ich používania.

Zoznam potravinárskych prídavných látok 
schválených v Spoločenstve na používanie 
v potravinárskych prídavných látkach,
potravinárskych aromatických látkach a
potravinárskych enzýmoch, ako aj 
podmienky ich používania.

Časť 1 Nosiče v potravinárskych 
prídavných látkach

Časť 1 Nosiče v potravinárskych 
prídavných látkach, potravinárskych 
enzýmoch a potravinárskych 
aromatických látkach 

Časť 2 Iné prídavné látky v 
potravinárskych prídavných látkach ako 
nosiče

Časť 2 Iné prídavné látky v 
potravinárskych prídavných látkach, 
potravinárskych enzýmoch a 
potravinárskych aromatických látkach 
ako nosiče

Časť 3 Prídavné látky v potravinárskych 
enzýmoch

Odôvodnenie

Aby sa jednotne uplatňoval článku 16, musí  príloha III obsahovať tak povolené nosiče, ako aj 
povolené iné prídavky v potravinárskych prídavných látkach, potravinárskych enzýmoch a 
potravinárskych aromatických látkach.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia navrhla, aby sa v budúcnosti rozhodovalo o povolení potravinárskych prídavných 
látok prostredníctvom komitologického postupu. Spravodajkyňa v tom vidí výhody, len ak sa 
názory, ktoré Parlament za posledné roky často predkladal, zobrazia v novom nariadení o 
potravinárskych prídavných látkach a v novom nariadení o spoločnom postupe schvaľovania 
potravinárskych prídavných látok, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aromatických 
látok. Tieto názory Parlamentu sa v prvom rade týkajú životného prostredia, verejného 
zdravia a alergikov.

Nové nariadenie o potravinárskych prídavných látkach by sa malo posilniť aj v súvislosti s 
požiadavkami týkajúcimi sa transparentnosti postupu, prehodnotenia povolených 
potravinárskych prídavných látok a objasnenia informácií, ktoré môžu byť pre spotrebiteľov 
zavádzajúce. Malo by sa tiež znova definovať, z čoho sa skladá potravinárska prídavná látka 
alebo pomocná technologická prísada a použitie nanotechnológie by malo byť upravené 
právnymi predpismi.

Názory týkajúce sa životného prostredia, verejného zdravia a ponuky výrobkov pre 
alergikov

V súlade s cardiffským procesom musia byť environmentálne aspekty súčasťou všetkých 
právnych predpisov EÚ. Pre tento právny predpis je to obzvlášť dôležité, pretože to, čo človek 
konzumuje, nezostáva v ľudskom tele, ale sa rozptyľuje v prírodnom prostredí a stáva sa 
súčasťou prírodného kolobehu. Napriek tomu, že  nejaká látka nepredstavuje zdravotné riziko 
pre osoby, ktoré konzumujú výrobky obsahujúce túto látku, môže mať negatívne následky na 
životné prostredie a následne na verejné zdravie, čo by sa malo brať do úvahy pri rozhodovaní 
o udelení alebo zamietnutí povolenia. Používanie antibiotík v potravinách a jeho vplyv na 
vytvorenie odolnosti voči antibiotikám je príkladom negatívnych vplyvov na ľudské zdravie. 
Medzi kritériá pri posudzovaní povolenia potravinárskej prídavnej látky musí patriť to, že 
látka nemá negatívny vplyv na verejné zdravie ani na životné prostredie. Jedným z cieľov 
nariadenia preto musí byť aj dobré životné prostredie.

Alergikom veľmi pomáha skutočnosť, že výrobok obsahujúci bežné alergény musí byť 
označený, aj keď to nie je dostačujúce. Ohrozeným skupinám a alergikom by sa mala venovať 
zvláštna pozornosť. Väčšina takýchto spotrebiteľov by mala mať k dispozícii potraviny 
predávané v bežných obchodoch bez toho, aby museli siahať na špeciálne diétne potraviny. 
Jedným z kritérií na udelenie povolenia podľa tohto nariadenia by preto malo byť to, že látka 
alebo jej použitie neznižuje množstvo ponúkaných potravín pre alergikov.

Spravodajkyňa však navrhuje, aby bolo možné povoliť aj potravinársku prídavnú látku s  
nepriaznivým vplyvom na verejné zdravie, životné prostredie, alebo ponuku výrobkov pre 
alergikov, a to vtedy, ak výhody pre spotrebiteľov prevažujú nad nevýhodami.  

V prípade, že na základe kritérií uvedených v článku 5 existujú lepšie alternatívy ako 
potravinárska prídavná látka a ak je to ekonomicky výhodnejšie, nemalo by sa použitie tejto 
látky povoliť. V súvislosti s kritériami uvedenými v článku 5 môže do úvahy prichádzať 
napríklad použitie iných výrobných metód, ktoré nevyžadujú použitie prídavných látok, alebo 
použitie už povolených prídavných látok.



PR\651162SK.doc 18/18 PE 384.474v01-00

SK

Transparentnosť a prehodnotenie

Povolenie na používanie prídavných látok sa musí postupne prehodnotiť. Spravodajkyňa 
navrhuje prehodnotiť všetky súčasné povolenia na základe nových kritérií predtým, ako sa 
zaradia do nového zoznamu Spoločenstva. Následne by malo pokračovať postupné 
prehodnotenie  transparentným postupom v súlade s programom hodnotenia, ktorý sa prijme 
komitologickým postupom. Postup hodnotenia by mal sa mal zakladať na systéme priority, 
pričom sa budú prídavné látky zoraďovať podľa naliehavosti revízie ich použitia. Zoradenie 
podľa priority by malo byť vypracované prostredníctvom hodnotiaceho programu, aby mali 
všetky zainteresované strany jasné informácie. Hodnotiaci program však nesmie brániť 
Komisii ani/alebo EÚPB, aby vyvinuli iniciatívu na skoršiu revíziu niektorých látok.

Poznámky/ochrana spotrebiteľa

Jedným z už existujúcich kritérií na povoľovanie prídavných látok podľa súčasných právnych 
predpisov je, že spotrebitelia nesmú dostať zavádzajúce informácie. Niekedy sa však 
používajú farbivá tak, že vzniká dojem, že sa v potravine nachádza niektoré ovocie, napriek 
tomu, že v nej nie je. Preto sa musí ochrana spotrebiteľa v tomto smere posilniť.

Poznámky/ochrana spotrebiteľa a definície

Pre zdravie spotrebiteľa nie je dôležité, či bola látka použitá ako pomocná technologická 
prísada alebo ako prídavná látka. Rozhodujúce je, či látka zostane v konečnom výrobku alebo 
nie. Už tradične však existujú rozdielne názory na to, z čoho sa skladá pomocná 
technologická prísada alebo prídavná látka. Práve preto je potrebné dlhé prechodné obdobie, 
kým na to, čo je v súčasnosti definované ako technologická pomocná látka, ale zostáva v 
konečnom výrobku, bude potrebné vydať povolenie v súlade s týmto nariadením.

Nanotechnológia

V súčasnosti sú zdravotné riziká nanotechnológie málo známe. Nie je isté, či majú byť 
rovnaké limitné hodnoty pre tradičné používanie prídavnej látky a pre nanočastice prídavnej 
látky. Preto sa navrhuje, aby sa používanie nanočastíc právne upravilo v zozname 
Spoločenstva oddelene.

Nový komitologický postup

Vzhľadom na nový komitologický postup sa k návrhu Komisie navrhujú početné zmeny a 
doplnenia.


	651162sk.doc

