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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, ktorým sa určuje spoločný postup 
schvaľovania potravinárskych prísad, enzýmov a aróm
(KOM(2006)0423 – C6-0258/2006 – 2006/0143(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0423)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0258/2006),

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

– 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 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

Látky, ktoré ľudia konzumujú v potravinách, nezostávajú v tele, ale rozplývajú sa do 
prírodného prostredia a stávajú sa súčasťou prírodného cyklu. Aj v prípade, že látka 
nepredstavuje žiadne zdravotné riziko pre osobu, ktorá výrobok konzumuje, môžu sa 
vyskytnúť nepriaznivé účinky na životné prostredie a verejné zdravie v neskoršom štádiu. 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Tieto by sa mali zohľadniť pri rozhodovaní o udeľovaní povolenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 2

(2) Pri vykonávaní politiky Spoločenstva je 
potrebné zabezpečiť vysokú úroveň 
ochrany ľudského života a zdravia.

(2) Pri vykonávaní politiky Spoločenstva 
sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany 
ľudského života a zdravia a životného 
prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 4

(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. XXX/2006 z 
….o potravinárskych prísadách, nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
YYY/2006 z …. o potravinárskych 
enzýmoch a nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. ZZZ/2006 z …. 
o arómach a určitých potravinových 
prísadách s aromatickými vlastnosťami 
stanovujú harmonizované kritériá a 
požiadavky týkajúce sa posudzovania a 
schvaľovania týchto látok.

(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. XXX/2006 z 
….o potravinárskych prísadách, nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
YYY/2006 z …. o potravinárskych 
enzýmoch a nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. ZZZ/2006 z …. 
o arómach a určitých potravinových 
prísadách s aromatickými vlastnosťami 
stanovujú kritériá a požiadavky týkajúce sa 
posudzovania a schvaľovania týchto látok.

Odôvodnenie

Nie je isté, či by kritériá mali byť rozličných látkach presne rovnaké.  Jedným z dôvodov, pre 
ktoré sa nimi zaoberajú tri rozličné nariadenia, je, že treba zohľadniť viaceré rozdiely.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 5a (nové)

 (5a) Transparentnosť výroby a 
spracovania potravín je absolútne 
nevyhnutná na dosiahnutia dôvery 
spotrebiteľov.

Odôvodnenie

Transparentnosť je dôležitým faktorom na vytvorenie dôvery spotrebiteľov v otázke riadenia 
problematiky potravín v EÚ. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 7a (nové)

(7a) Kritériá schvaľovania stanovené v 
nariadeniach Európskeho parlamentu a 
Rady o potravinárskych prísadách, 
enzýmoch a  určitých potravinových 
prísadách s aromatickými vlastnosťami 
na použitie v potravinách a na 
potravinách sa musia spĺňať aj pri 
schvaľovaní v zmysle tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Toto je zrejmé, hoci nie dostatočne jasne uvedené v návrhu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 11

Netýka sa slovenskej verzie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 13

(13) Jednotný postup schvaľovania látok 
musí spĺňať požiadavky transparentnosti 
a informovanosti verejnosti, pričom musí 
žiadateľovi zaručiť právo na zachovanie 
dôvernosti niektorých informácií.

(13) (13) Jednotný postup schvaľovania 
látok spĺňa požiadavky transparentnosti 
a informovanosti verejnosti, pričom musí 
žiadateľovi zaručiť právo na zachovanie 
dôvernosti niektorých informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 18a (nové)

(18a) Komisia by mala byť oprávnená 
aktualizovať a upravovať zoznam 
potravinárskych prísad, enzýmov a aróm 
Spoločenstva, ktorý sa ustanoví týmto 
nariadením. Keďže opatrenia majú 
všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je 
zmeniť, vypustiť a doplniť nepodstatné 
prvky tohto nariadenia, mali by sa 
prijímať regulačným postupom 
s kontrolou, uvedeným v článku 5a 
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rozhodnutia 1999/468/ES.

Odôvodnenie

Tento PDN je potrebný na zosúladenie textu s ustanoveniami nového rozhodnutia o 
komitológii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 1 odsek 1

1. Toto nariadenie určuje jednotný postup 
posudzovania a schvaľovania (ďalej len 
„jednotný postup“) potravinárskych prísad, 
potravinárskych enzýmov, potravinárskych 
aróm a východiskových materiálov pre 
potravinárske arómy používaných alebo 
určených na použitie v potravinách alebo 
na potravinách (ďalej len „látky“), ktoré 
podporuje voľný pohyb týchto látok v 
Spoločenstve.

1. Toto nariadenie určuje jednotný postup 
posudzovania a schvaľovania (ďalej len 
„jednotný postup“) potravinárskych prísad, 
potravinárskych enzýmov, potravinárskych 
aróm a východiskových materiálov pre 
potravinárske arómy používaných alebo 
určených na použitie v potravinách alebo 
na potravinách (ďalej len „látky“), ktoré 
podporuje voľný pohyb potravín v 
Spoločenstve.

Odôvodnenie

Hlavným cieľom tohto právneho predpisu je prispieť k voľnému pohybu potravín v 
Spoločenstve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 2 odsek 1

1. V rámci právnych predpisov pre 
jednotlivé potravinárske odvetvia sú látky, 
ktorých uvedenie na trh v Spoločenstve je 
povolené, uvedené na zozname, ktorého 
obsah určujú uvedené právne predpisy 
(ďalej len „zoznam Spoločenstva“).
Zoznam Spoločenstva aktualizuje Komisia.
Uverejňuje sa v Úradnom vestníku 
Európskej únie.

1. V rámci právnych predpisov pre 
jednotlivé potravinárske odvetvia sú látky, 
ktorých uvedenie na trh v Spoločenstve je 
povolené, uvedené na zozname, ktorého 
obsah určujú uvedené právne predpisy 
(ďalej len „zoznam Spoločenstva“).  
Zoznam Spoločenstva aktualizuje Komisia 
v súlade s postupom uvedeným v článku 
14 ods. 2a. Uverejňuje sa v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

Odôvodnenie

Tento PDN je potrebný na zosúladenie textu s ustanoveniami nového rozhodnutia o 
komitológii.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 3 odsek 4 pododsek 2

V takom prípade, a ak je to potrebné, 
Komisia informuje priamo žiadateľa a vo 
svojom liste uvedie dôvody, pre ktoré 
usudzuje, že aktualizácia nie je 
odôvodnená.

V takom prípade Komisia uverejní svoje 
rozhodnutie a informuje priamo žiadateľa 
a vo svojom liste uvedie dôvody, pre ktoré 
usudzuje, že aktualizácia nie je 
odôvodnená.

Odôvodnenie

Aj rozhodnutia o nerozhodnutí sa musia uverejňovať. Transparentnosť je dôležitým faktorom 
na vytvorenie dôvery spotrebiteľov v otázke riadenia problematiky potravín v EÚ. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 3 odsek 3a (nový)

Všetky schválenia použitia 
potravinárskych prísad, enzýmov a aróm 
sa pravidelne prehodnocujú. 

Odôvodnenie

Je dôležité, aby bolo používanie látok v potravinách v súlade s najnovšími vedeckými 
poznatkami. Pre určité skupiny spotrebiteľov je tiež dôležité, aby sa nepoužívané látky a 
neaktuálne spôsoby použitia  zo zoznamu vymazali. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 4 odsek 1 pododsek 2

Komisia sprístupní žiadosť členským 
štátom.

Komisia sprístupní žiadosť členským 
štátom a uverejní ju.

Odôvodnenie

Transparentnosť je dôležitým faktorom na vytvorenie dôvery spotrebiteľov v otázke riadenia 
problematiky potravín v EÚ. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 4 odsek 2

2. Pokiaľ Komisia začne konanie na 
vlastný podnet, informuje o tom členské 
štáty a v prípade potreby požiada úrad o 

2.  Pokiaľ Komisia začne konanie na 
vlastný podnet, informuje o tom členské 
štáty, túto skutočnosť uverejní  a v prípade 



PR\651164SK.doc PE 384.475v01-0010/15 PR\651164SK.doc

SK

stanovisko. potreby požiada úrad o stanovisko..

Odôvodnenie

Transparentnosť je dôležitým faktorom na vytvorenie dôvery spotrebiteľov v otázke riadenia 
problematiky potravín v EÚ. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 5 odsek 1

1. Úrad predloží svoje stanovisko v lehote 
šiestich mesiacov od prijatia platnej 
žiadosti.

1. Úrad predloží svoje stanovisko v lehote 
deviatich mesiacov od prijatia platnej 
žiadosti.

Odôvodnenie

Vzhľadom na zdroje, ktoré má k dispozícii EFSA a na štandardy kvality, ktoré sa v prípade 
stanoviska EFSA vyžadujú,  nie je krátky čas uvedený v návrhu Komisie rozumný. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 5 odsek 2

2. Úrad oznámi svoje stanovisko Komisii a 
členským štátom a v prípade potreby
žiadateľovi.

2. Úrad oznámi svoje stanovisko Komisii a 
členským štátom a žiadateľovi. Stanovisko 
sa uverejňuje.

Odôvodnenie

Žiadateľ musí byť VŽDY informovaný a stanovisko EFSA sa musí uverejňovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 6 odsek 3

3. Pokiaľ žiadateľ predloží doplňujúce 
informácie z vlastnej iniciatívy, predloží 
ich úradu a Komisii. V tomto prípade úrad 
predloží svoje stanovisko v pôvodnej
lehote.

3. Pokiaľ žiadateľ predloží doplňujúce 
informácie z vlastnej iniciatívy, predloží 
ich úradu a Komisii V tomto prípade úrad 
predloží svoje stanovisko v pôvodnej 
lehote, okrem prípadov, ak existujú 
mimoriadne dôvody na predĺženie tejto 
lehoty.

Odôvodnenie

Nesmie existovať žiadna motivácia na to, aby žiadateľ predkladal doplňujúce informácie po 
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uplynutí lehoty. Bez tohto doplnenia by negatívny podnet existoval.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 7 odsek 1a (nový)

 Komisia odôvodní svoj návrh a vysvetlí 
dôvody, na ktorých sa zakladá jej 
rozhodnutie. 

Odôvodnenie

Transparentnosť je dôležitým faktorom na vytvorenie dôvery spotrebiteľov v otázke riadenia 
problematiky potravín v EÚ.  Komisia by mala byť bez akýchkoľvek ťažkostí schopná vysvetliť 
dôvody svojho rozhodnutia. Takéto transparentné vysvetlenie by bolo prospešné 
spotrebiteľom, priemyslu a orgánom členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 7 odsek 2

Pokiaľ návrh nariadenia nie je v súlade so 
stanoviskom úradu, Komisia poskytne 
vysvetlenie tohto nesúladu.

Pokiaľ návrh nariadenia nie je v súlade so 
stanoviskom úradu, Komisia poskytne
vysvetlenie tohto nesúladu samostatne.

Odôvodnenie

Transparentnosť je dôležitým faktorom na vytvorenie dôvery spotrebiteľov v otázke riadenia 
problematiky potravín v EÚ.  Komisia by mala byť bez akýchkoľvek ťažkostí schopná vysvetliť 
dôvody svojho rozhodnutia. Takéto transparentné vysvetlenie by bolo prospešné 
spotrebiteľom, priemyslu a orgánom členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 7 odsek 3

Nariadenie sa prijíma v súlade s postupom 
uvedeným v článku 14 ods. 2

Nariadenie sa prijíma v súlade s postupom 
uvedeným  v článku 14 ods. 2a.

Odôvodnenie

Tento PDN je potrebný na zosúladenie textu s ustanoveniami nového rozhodnutia o 
komitológii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
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Článok 7 odsek 3a (nový)

(3a) Ak sa záverečné rozhodnutie líši od 
pôvodného návrhu Komisie predloženého 
výboru, Komisia uvedie dôvody.

Odôvodnenie

Transparentnosť je dôležitým faktorom na vytvorenie dôvery spotrebiteľov v otázke riadenia 
problematiky potravín v EÚ.  Komisia by mala byť bez akýchkoľvek ťažkostí schopná vysvetliť 
dôvody svojho rozhodnutia. Takéto transparentné vysvetlenie by bolo prospešné
spotrebiteľom, priemyslu a orgánom členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 10

Komisia môže predĺžiť lehoty uvedené v 
článku 5 ods. 1 a v článku 7 na vlastný 
podnet alebo v prípade potreby na žiadosť 
úradu, pokiaľ to odôvodňuje charakter 
žiadosti bez toho, aby bol dotknutý 
príslušný článok 6 ods. 1 a článok 8 ods. 1.
V tomto prípade, ak je to potrebné, 
Komisia informuje žiadateľa o tomto 
predĺžení, ako aj o jeho dôvodoch.

Komisia môže predĺžiť lehoty uvedené v 
článku 5 ods. 1 a v článku 7 na vlastný 
podnet alebo v prípade potreby na žiadosť 
úradu, pokiaľ to odôvodňuje charakter 
žiadosti bez toho, aby bol dotknutý 
príslušný článok 6 ods. 1 a článok 8 ods. 1.
V tomto prípade Komisia informuje 
žiadateľa o tomto predĺžení, ako aj o jeho 
dôvodoch.

Odôvodnenie

Žiadateľ musí byť vždy informovaný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 11 odsek 1a (nový)

Komisia zabezpečí transparentnosť 
postupu schvaľovania uverejnením 
všetkých žiadostí a všetkých príslušných 
materiálov k otázke.

Odôvodnenie

Transparentnosť je dôležitým faktorom na vytvorenie dôvery spotrebiteľov v otázke riadenia 
problematiky potravín v EÚ.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 12 odsek 1 pododsek 1
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Spomedzi informácií, ktoré poskytuje 
žiadateľ, môžu byť predmetom dôverného 
spracovania tie, ktorých uverejnenie by 
mohlo významne poškodiť jeho postavenie 
v rámci hospodárskej súťaže.

Informácie, ktoré poskytuje žiadateľ, môžu 
byť predmetom dôverného spracovania len 
vtedy, ak by ich uverejnenie mohlo 
významne poškodiť jeho postavenie v 
rámci hospodárskej súťaže.

Odôvodnenie

Transparentnosť je dôležitým faktorom na vytvorenie dôvery spotrebiteľov v otázke riadenia 
problematiky potravín v EÚ.   V niektorých prípadoch však môže byť dôverné spracovanie 
informácií opodstatnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 12 odsek 1 pododsek 2 úvodná časť

V žiadnom prípade sa za dôverné 
nepokladajú tieto informácie: V žiadnom prípade sa za dôverné za 

žiadnych okolností nepokladajú tieto 
informácie:

Odôvodnenie

Transparentnosť je dôležitým faktorom na vytvorenie dôvery spotrebiteľov v otázke riadenia 
problematiky potravín v EÚ.   V niektorých prípadoch však môže byť dôverné spracovanie 
informácií opodstatnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 14 odsek 2a (nový)

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

Odôvodnenie

Tento PDN je potrebný na zosúladenie textu s ustanoveniami nového rozhodnutia o 
komitológii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Environmentálne hľadiská
V súlade s Cardiffským procesom musia byť environmentálne aspekty začlenené do všetkých 
právnych predpisov EÚ. 

Pri týchto právnych predpisoch je to obzvlášť rozhodujúce, pretože to, čo človek konzumuje, 
nezostáva v ľudskom tele, ale sa rozptyľuje v prírodnom prostredí a stáva sa súčasťou 
prírodného kolobehu. Pri rozhodovaní o tom, či bude povolenie udelené alebo nie, by sa preto 
mali brať do úvahy negatívne vplyvy na životné prostredie. Z tohto dôvodu by základom 
tohto nariadenia mal byť tiež článok 175 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev.

Transparentnosť
Ak majú mať spotrebitelia dôveru v spôsob, akým Európska únia riadi otázky týkajúce sa 
potravín, rozhodujúcim faktorom je transparentnosť.  Preto musí Komisia zabezpečiť 
transparentnosť procesu schvaľovania tým, že uverejní všetky žiadosti a sprístupní všetok 
relevantný materiál týkajúci sa danej veci verejnosti.  Výrobcovia žiadajúci o povolenie musia 
byť o otázkach spojených s ich žiadosťou vždy priamo informovaní. 

Komisia by mala byť schopná bez problémov vysvetliť úvahy, na ktorých sa zakladá jej 
rozhodnutie.  Takéto transparentné vysvetlenie by malo byť prínosom pre spotrebiteľov, 
priemysel a orgány členských štátov.  Komisia by mala preto vždy zverejniť svoje návrhy 
rozhodnutí, zdôvodniť svoj návrh a vysvetliť úvahy, na ktorých sa zakladá jej rozhodnutie.  
Rozhodnutie neprijať rozhodnutie by malo byť tiež zverejnené.

Komisia takisto vysvetlí pozadie konečného rozhodnutia v prípadoch, kedy sa prijaté 
nariadenie odchyľuje od pôvodného návrhu Komisie Stálemu výboru pre potravinový reťazec 
a zdravotný stav zvierat. 

Potravinová bezpečnosť
Vzhľadom na zdroje, ktoré má Európsky úrad pre potravinovú bezpečnosť k dispozícii a na 
normy kvality vyžadované od stanoviska tohto úradu, nie je šesť mesiacov, ako navrhla 
Komisia, dostatočná lehota na vypracovanie stanoviska k žiadosti.  
So zreteľom na potravinovú bezpečnosť sa preto navrhuje, aby bola táto lehota predĺžená tak, 
aby mal Európsky úrad pre potravinovú bezpečnosť na predloženie stanoviska deväť 
mesiacov.

Je dôležité, aby bolo použitie látok v potravinách v súlade s najnovším vedeckým výskumom.  
Takisto je pre isté skupiny spotrebiteľov dôležité, aby sa vyradili zo zoznamu látky a použitia, 
ktoré už nie sú aktuálne.
Všetky povolenia na použitie potravinárskych prísad, enzýmov a aróm musia byť pravidelne 
revidované.

Nový komitologický postup
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K návrhu Komisie sa podľa nového komitologického postupu navrhuje viacero zmien a 
doplnení.


