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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

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, kterým se stanoví jednotné 
povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky 
určené k aromatizaci potravin
(KOM(2006)0423 – C6-0258/2006 – 2006/0143(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2006)0423)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0258/2006),

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

– s ohledem na článek 51 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 předal postoj Parlamentu 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

To, co člověk jí, nezůstává v lidském těle, ale je rozptýleno do přirozeného životního prostředí 
a stává se součástí přírodního cyklu. I když látka nepředstavuje riziko pro zdraví člověka, 
který konzumuje produkt, jenž tuto látku obsahuje, mohou existovat negativní účinky na 

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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životní prostředí a veřejné zdraví v následujících stadiích, což by se mělo zohlednit při 
rozhodování o udělení povolení.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 2

(2) Při provádění politik Společenství je 
důležité zajistit vysokou úroveň ochrany 
lidského života a zdraví.

(2) Při provádění politik Společenství je 
nutno zajistit vysokou úroveň ochrany 
lidského života a zdraví a životního 
prostředí.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 4

(4) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. XXX/2006 ze dne […] o 
potravinářských přídatných látkách , 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. YYY/2006 ze dne […] o 
potravinářských enzymech  a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
ZZZ/2006 ze dne […] o látkách určených k 
aromatizaci potravin a o některých 
složkách potravy obsahujících aroma  
stanoví harmonizovaná kritéria a 
harmonizované požadavky pro posuzování 
a povolování těchto látek.

(4) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. XXX/2006 ze dne […] o 
potravinářských přídatných látkách , 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. YYY/2006 ze dne […] o 
potravinářských enzymech  a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
ZZZ/2006 ze dne […] o látkách určených k 
aromatizaci potravin a o některých 
složkách potravy obsahujících aroma  
stanoví kritéria a harmonizované 
požadavky pro posuzování a povolování 
těchto látek.

Odůvodnění

Není jisté, že kritéria by měla být pro různé látky naprosto stejná. Jedním důvodem, proč se 
jimi zabývají tři různá nařízení, je, že existují různé rozdíly, které je třeba zohlednit.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 5a (nový)

 (5a) Transparentnost při výrobě potravin 
a zacházení s nimi je pro dosažení důvěry 
spotřebitelů naprosto zásadní.

Odůvodnění

Transparentnost je významným faktorem, mají-li mít spotřebitelé důvěru ke způsobu, jakým 
EU řídí otázky související s potravinami.



PR\651164CS.doc 7/15 PE 384.475v01-00

CS

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 7a (nový)

(7a) Pro povolení podle tohoto nařízení 
musí být také splněna kritéria pro 
povolování stanovená v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o 
potravinářských přídatných látkách, 
potravinářských enzymech a jistých 
složkách potravin s aromatickými 
vlastnostmi pro použití v potravinách a na 
potravinách.

Odůvodnění

To je samozřejmé, avšak v návrhu Komise to není zvlášť jasně stanoveno.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 11

(11) Ve snaze souvisle informovat 
provozovatele dotčených odvětví a 
veřejnost o platných povoleních by
povolené látky měly být zahrnuty do 
seznamu Společenství, který vypracuje, 
vede a zveřejňuje Komise.

(11) Ve snaze souvisle informovat 
provozovatele dotčených odvětví a 
veřejnost o platných povoleních jsou
povolené látky zahrnuty do seznamu 
Společenství, který vypracuje, vede a 
zveřejňuje Komise.

Odůvodnění

Spotřebitelé a průmyslové odvětví musí být schopni předpokládat, že látky a použití, které 
nejsou zařazeny na seznam Komise, nejsou povoleny.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 13

(13) Jednotné povolovací řízení pro látky 
musí splňovat požadavky transparentnosti 
a informovanosti veřejnosti, přičemž musí 
být zajištěno právo žadatele zachovat 
důvěrnost některých informací.

(13) Jednotné povolovací řízení pro látky 
splňují požadavky transparentnosti 
a informovanosti veřejnosti, přičemž musí 
být zajištěno právo žadatele zachovat 
důvěrnost některých informací.
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Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 18a (nový)

(18a) Komise by měla mít zejména 
pravomoc aktualizovat a upravovat 
seznam potravinářských přídatných látek, 
potravinářských enzymů a látek určených 
k aromatizaci potravin vedený Komisí , 
který bude vytvořen podle tohoto nařízení. 
Jelikož tato opatření mají obecný význam 
a jejich účelem je změnit, zrušit nebo 
doplnit jiné než podstatné prvky tohoto 
nařízení, měla by být přijata regulativním 
postupem s kontrolou stanoveným v 
článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je potřebný, aby byl text v souladu s ustanoveními nového 
rozhodnutí pro postup projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 1 odst. 1

1. Toto nařízení stanoví jednotné 
posuzovací a povolovací řízení (dále jen 
„jednotné řízení“) pro potravinářské 
přídatné látky, potravinářské enzymy, látky 
určené k aromatizaci potravin a zdroje 
látek určených k aromatizaci používané 
nebo určené k použití v potravinách nebo 
na jejich povrchu (dále jen „látky“), které 
podporuje volný pohyb těchto látek ve 
Společenství.

1. Toto nařízení stanoví jednotné 
posuzovací a povolovací řízení (dále jen 
„jednotné řízení“) pro potravinářské 
přídatné látky, potravinářské enzymy, látky 
určené k aromatizaci potravin a zdroje 
látek určených k aromatizaci používané 
nebo určené k použití v potravinách nebo 
na jejich povrchu (dále jen „látky“), které 
podporuje volný pohyb potravin ve 
Společenství.

Odůvodnění

Základním cílem tohoto právního předpisu je přispět k volnému pohybu potravin v rámci 
Společenství.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 2 odst. 1

1. V rámci jednotlivých právních předpisů 
v odvětvích potravinového práva jsou 

1. V rámci jednotlivých právních předpisů 
v odvětvích potravinového práva jsou 
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látky, jejichž uvádění na trh ve 
Společenství je povoleno, uvedeny v 
seznamu, jehož obsah je stanoven 
uvedenými právními předpisy (dále jen 
„seznam Společenství“). Seznam 
Společenství aktualizuje Komise.
Zveřejňuje se v Úředním věstníku Evropské 
unie.

látky, jejichž uvádění na trh ve 
Společenství je povoleno, uvedeny v 
seznamu, jehož obsah je stanoven 
uvedenými právními předpisy (dále jen 
„seznam Společenství“). Seznam 
Společenství aktualizuje Komise v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 14 odst. 2a.
Zveřejňuje se v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je potřebný, aby byl text v souladu s ustanoveními nového 
rozhodnutí pro postup projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 3 odst. 4 pododstavec 2

V tomto případě Komise, je-li to nutné,
informuje přímo žadatele a ve svém dopise 
uvede důvody, na jejichž základě se 
domnívá, že aktualizace není odůvodněná.

V tomto případě Komise toto rozhodnutí 
zveřejní a informuje přímo žadatele a ve 
svém dopise uvede důvody, na jejichž 
základě se domnívá, že aktualizace není 
odůvodněná.

Odůvodnění

Rozhodnutí nepřijmout rozhodnutí musí být také zveřejněno. Transparentnost je významným 
faktorem, mají-li mít spotřebitelé důvěru ve způsob, jakým EU řídí otázky související s 
potravinami.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 3 odst. 3a (nový)

Všechna povolení pro použití 
potravinářských přídatných látek, 
potravinářských enzymů a látek určených 
k aromatizaci potravin se budou 
pravidelně přezkoumávat.

Odůvodnění

Je důležité, aby použití látek v potravinách bylo v souladu s nejnovějším vědeckým výzkumem. 
Kromě toho je pro určité skupiny spotřebitelů důležité, aby látky, které se nepoužívají byly ze 
seznamu vyškrtnuty spolu s použitími, která již nejsou aktuální.
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Pozměňovací návrh 13
Čl. 4 odst. 1 pododstavec 2

Komise zpřístupní žádost členským státům. Komise zpřístupní žádost členským státům 
a zveřejní ji.

Odůvodnění

Transparentnost je významným faktorem, mají-li mít spotřebitelé důvěru ke způsobu, jakým 
EU řídí otázky související s potravinami.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 4 odst. 2

2. Když Komise zahájí řízení ze vlastního 
podnětu, informuje členské státy a, je-li to 
nutné, požádá úřad o vydání stanoviska.

2. Když Komise zahájí řízení z vlastního 
podnětu, informuje členské státy a tuto 
skutečnost zveřejní a, je-li to nutné, požádá 
úřad o vydání stanoviska.

Odůvodnění

Transparentnost je významným faktorem, mají-li mít spotřebitelé důvěru ke způsobu, jakým 
EU řídí otázky související s potravinami.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 5 odst. 1

1. Úřad vydá stanovisko ve lhůtě šesti
měsíců od přijetí platné žádosti.

1. Úřad vydá stanovisko ve lhůtě devíti
měsíců od přijetí platné žádosti.

Odůvodnění

Vezmeme-li v úvahu zdroje, které má Evropský úřad pro bezpečnost potravin k dispozici, a 
kvalitativní standardy požadované od stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, 
je návrh Komise na takovou krátkou lhůtu nevhodný.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 5 odst. 2

2. Úřad předloží své stanovisko Komisi a 
členským státům a v případě potřeby
žadateli.

2. Úřad předloží své stanovisko Komisi a 
členským státům a žadateli. Stanovisko se 
rovněž zveřejní..
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Odůvodnění

Žadatel musí být VŽDY informován a stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin 
musí být zveřejněno.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 6 odst. 3

3. Když žadatel poskytne dodatečné 
informace z vlastního podnětu, předá je 
úřadu a Komisi. V takovém případě vydá 
úřad stanovisko v původní lhůtě.

3. Když žadatel poskytne dodatečné 
informace z vlastního podnětu, předá je 
úřadu a Komisi. V takovém případě vydá 
úřad stanovisko v původní lhůtě, nejsou-li 
zvláštní důvody pro prodloužení této lhůty.

Odůvodnění

Nesmí existovat žádné pobídky pro žadatele, aby předkládal dodatečné informace po vypršení 
lhůty. Bez výše uvedeného doplnění by bohužel takové negativní podněty existovaly.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 7 odst. 1a (nový)

 Komise svůj návrh odůvodní a vysvětlí 
úvahy, na nichž je toto rozhodnutí 
založeno. 

Odůvodnění

Transparentnost je významným faktorem, mají-li mít spotřebitelé důvěru ke způsobu, jakým 
EU řídí otázky související s potravinami. Komise by měla být schopna bez problémů vysvětlit 
úvahy, na nichž je rozhodnutí založeno. Tento způsob transparentního vysvětlení přinese 
prospěch spotřebitelům, průmyslovému odvětví a úřadům členských států.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 7 odst. 2

Když není předloha nařízení v souladu se 
stanoviskem úřadu, Komise tento nesoulad 
vysvětlí.

Když není předloha nařízení v souladu se 
stanoviskem úřadu, Komise tento nesoulad 
vysvětlí odděleně.

Odůvodnění

Transparentnost je významným faktorem, mají-li mít spotřebitelé důvěru ke způsobu, jakým 
EU řídí otázky související s potravinami. Komise by měla být schopna bez problémů vysvětlit 
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úvahy, na nichž je rozhodnutí založeno. Tento způsob transparentního vysvětlení přinese 
prospěch spotřebitelům, průmyslovému odvětví a úřadům členských států.

Pozměňovací návrh 20
Čl. 7 odst. 3

Nařízení se přijímá postupem podle čl. 14 
odst. 2.

Nařízení se přijímá postupem podle čl. 14 
odst. 2a.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je potřebný, aby byl text v souladu s ustanoveními nového 
rozhodnutí pro postup projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 21
Čl. 7 odst. 3a (nový)

3a) Jestliže se závěrečné rozhodnutí liší od 
původního návrhu Komise předloženého 
výboru, Komise uvede důvody, které k 
tomu vedly.

Odůvodnění

Transparentnost je významným faktorem, mají-li mít spotřebitelé důvěru ke způsobu, jakým 
EU řeší otázky související s potravinami. Komise by měla být schopna bez problémů vysvětlit 
úvahy, na nichž je rozhodnutí založeno. Tento způsob transparentního vysvětlení přinese 
prospěch spotřebitelům, průmyslovému odvětví a úřadům členských států.

Pozměňovací návrh 22
Článek 10

Lhůty uvedené v čl. 5 odst. 1 a v článku 7 
může prodloužit Komise z vlastní 
iniciativy nebo, je-li třeba, mohou být lhůty 
prodlouženy na žádost úřadu, odůvodňuje-
li to povaha dokumentace, a to aniž je 
dotčen čl. 6 odst. 1 a čl. 8 odst. 1. V tomto 
případě, je-li třeba, Komise informuje 
žadatele o prodloužení a jeho důvodech.

Lhůty uvedené v čl. 5 odst. 1 a v článku 7 
může prodloužit Komise z vlastní 
iniciativy nebo, je-li třeba, mohou být lhůty 
prodlouženy na žádost úřadu, odůvodňuje-
li to povaha dokumentace, a to aniž je 
dotčen čl. 6 odst. 1 a čl. 8 odst. 1. V tomto 
případě Komise informuje žadatele o 
prodloužení a jeho důvodech.

Odůvodnění

Žadatel musí být vždy informován.
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Pozměňovací návrh 23
Čl. 11 odst. 1a (nový)

Komise zajistí transparentnost 
povolovacího řízení tím, že zveřejní 
všechny žádosti a dá veřejnosti k dispozici 
veškerý materiál, který je v dané věci 
podstatný.

Odůvodnění

Transparentnost je významným faktorem, mají-li mít spotřebitelé důvěru ke způsobu, jakým 
EU řeší otázky související s potravinami.

Pozměňovací návrh 24
Čl. 12 odst. 1 pododstavec 1

Z informací sdělených žadatelem mohou 
být předmětem důvěrného zpracování 
takové informace, jejichž zveřejnění by
významně poškodilo postavení žadatele 
v rámci hospodářské soutěže.

Informace sdělené žadatelem mohou být 
předmětem důvěrného zpracování pouze 
tehdy, mohlo-li by jejich zveřejnění 
významně poškodit postavení žadatele 
v rámci hospodářské soutěže.

Odůvodnění

Transparentnost je významným faktorem, mají-li mít spotřebitelé důvěru ke způsobu, jakým 
EU řeší otázky související s potravinami. Někdy však mohou existovat oprávněné důvody pro 
zacházení s informacemi jako s důvěrnými.

Pozměňovací návrh 25
Čl. 12 odst. 1 pododstavec 2 úvod

Za důvěrné se každopádně nepovažují tyto 
informace: Za důvěrné se každopádně nemohou nikdy 

považovat tyto informace:

Odůvodnění

Transparentnost je významným faktorem, mají-li mít spotřebitelé důvěru ke způsobu, jakým 
EU řeší otázky související s potravinami. Někdy však mohou existovat oprávněné důvody pro 
zacházení s informacemi jako s důvěrnými.
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Pozměňovací návrh 26
Čl. 14 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 zmíněného 
rozhodnutí.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je potřebný, aby byl text v souladu s ustanoveními nového 
rozhodnutí pro postup projednávání ve výborech.



PR\651164CS.doc 15/15 PE 384.475v01-00

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Enviromentální hlediska
V souladu s Cardiffským procesem musí být environmentální hlediska včleněna do všech 
právních předpisů EU. 

To je obzvláště důležité u tohoto právního předpisu, neboť to, co člověk jí, nezůstává v 
lidském těle, nýbrž je rozptýleno do přírodního prostředí a stává se součástí přírodního cyklu. 
Negativní enviromentální účinky by se při rozhodování o udělení či neudělení povolení měly 
zohlednit. Článek 175 Smlouvy o založení Evropských společenství by tedy měl být rovněž 
základem tohoto nařízení.

Transparentnost
Transparentnost je významným faktorem, mají-li mít spotřebitelé důvěru ke způsobu, jakým 
EU řeší otázky související s potravinami. Komise proto musí zajistit transparentnost 
povolovacího řízení tím, že všechny žádosti budou zveřejněny a všechny příslušné materiály v 
dané věci budou zpřístupněny veřejnosti. Výrobci, kteří žádají o povolení, musí být o věcech 
týkajících se jejich žádosti vždy přímo informováni. 

Komise by měla být bez problémů schopna vysvětlit úvahy, na nichž se její rozhodnutí 
zakládá. Takové transparentní vysvětlení by bylo přínosem pro spotřebitele, průmyslové 
odvětví i pro úřady členských států. Komise by tedy měla proto vždy zveřejnit své návrhy 
rozhodnutí, odůvodnit své návrhy a vysvětlit úvahy, na nichž se její rozhodnutí zakládá. 
Rozhodnutí nepřijmout rozhodnutí je také nutno zveřejnit. 

V případě, kdy se přijaté rozhodnutí  vzdaluje původnímu návrhu Komise pro Výbor pro 
potravinový řetězec a zdraví zvířat, Komise rovněž vysvětlí pozadí konečného rozhodnutí. 

Bezpečnost potravin
Vezmeme-li v úvahu zdroje, které má Evropský úřad pro bezpečnost potravin k dispozici, a 
kvalitativní standardy požadované od stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, 
není šest měsíců, které navrhuje Komise, vhodná lhůta pro poskytnutí stanoviska k žádosti. S 
ohledem na bezpečnost potravin proto navrhujeme tuto lhůtu prodloužit tak, aby EFSA měl na 
předložení stanoviska devět měsíců. 

Je důležité, aby použití látek v potravinách bylo v souladu a nejnovějším vědeckým 
výzkumem.  Pro určité skupiny spotřebitelů je také důležité, aby látky a použití, které již 
nejsou aktuální byly ze seznamu vyřazeny. Všechna povolení pro používání potravinářských 
přídatných látek, potravinářských enzymů a látek určených k aromatizaci potravin se tedy 
musí pravidelně přezkoumat.

Nový postup projednávání ve výborech
K návrhu Komise je ve světle nového postupu projednávání ve výborech navrhována řada 
pozměňovacích návrhů.


