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PR_COD_2am

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. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto pasáží sa označujú takto: [...].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 spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami 
na použitie v potravinách a o zmene a doplnení nariadení Rady (EHS) č. 1576/89 a 
(EHS) č. 1601/91, nariadenia (ES) č. 2232/96 a smernice 2000/13/ES
(16677/2007 – C6-0000/2008 – 2006/0147(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (16677/2007 – C6-0000/2008),

– so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní1 k návrhu Komisie pre Európsky parlament a 
Radu (KOM(2006)0427),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Arómy a zložky potravín s 
aromatickými vlastnosťami by sa mali 
použiť iba vtedy, ak spĺňajú kritériá 
ustanovené v tomto nariadení. Ich použitie 
musí byť bezpečné a z tohto dôvodu by sa 
niektoré arómy mali podrobiť hodnoteniu 
rizika predtým, ako sa schváli ich použitie 
v potravinách. Ich použitie nesmie 
zavádzať spotrebiteľa a ich prítomnosť v 
potravinách by mala preto vždy byť 
uvedená prostredníctvom príslušného 

Arómy a zložky potravín s aromatickými 
vlastnosťami by sa mali použiť iba vtedy, 
ak spĺňajú kritériá ustanovené v tomto 
nariadení. Ich použitie musí byť bezpečné 
a z tohto dôvodu by sa niektoré arómy mali 
podrobiť hodnoteniu rizika predtým, ako sa 
schváli ich použitie v potravinách. V rámci 
možností by sa mala venovať pozornosť 
tomu, či by mohli mať negatívne následky 
pre zraniteľné skupiny vrátane vzniku 
chuťových preferencií u detí. Ich použitie 

                                               
1 Prijaté texty 10.7.2007, P6_TA(2007)0323.
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označenia. Zavádzanie spotrebiteľa v sebe 
zahŕňa, avšak neobmedzuje sa na otázky 
spojené s povahou, čerstvosťou, kvalitou 
použitých zložiek, prirodzenosťou výrobku 
alebo výrobného procesu alebo výživovou
kvalitou výrobku. Schválenie aróm by 
malo tiež zohľadňovať iné faktory, ktoré 
súvisia s predmetnou záležitosťou, vrátane 
spoločenských, hospodárskych, tradičných, 
etických a environmentálnych faktorov a 
uskutočniteľnosti kontrol.

nesmie zavádzať spotrebiteľa a ich 
prítomnosť v potravinách by mala preto 
vždy byť uvedená prostredníctvom 
príslušného označenia. Zavádzanie 
spotrebiteľa v sebe zahŕňa, avšak 
neobmedzuje sa na otázky spojené s 
povahou, čerstvosťou, kvalitou použitých 
zložiek, prirodzenosťou výrobku alebo 
výrobného procesu alebo výživovou 
kvalitou výrobku. Schválenie aróm by 
malo tiež zohľadňovať iné faktory, ktoré 
súvisia s predmetnou záležitosťou, vrátane 
spoločenských, hospodárskych, tradičných, 
etických a environmentálnych faktorov a 
uskutočniteľnosti kontrol.

Or. en

Odôvodnenie

Prvá časť PDN č. 1, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní a ktorý Rada vypustila. Zaradenie 
vzniku chuťových preferencií u detí svedčí o umiernenom prístupe Parlamentu, pokiaľ ide 
o používanie aróm v potravinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Od roku 1999 Vedecký výbor pre 
potraviny a následne Európsky úrad pre 
bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) 
zriadený nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. 
januára 2002, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné zásady a požiadavky 
potravinového práva, zriaďuje Európsky 
úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú 
postupy v záležitostiach bezpečnosti 
potravín vydávajú stanoviská k mnohým 
látkam, ktoré sa prirodzene vyskytujú vo 
východiskových materiáloch pre arómy a 
zložky potravín s aromatickými 
vlastnosťami, ktoré podľa Výboru expertov 

(8) Od roku 1999 Vedecký výbor pre 
potraviny a následne Európsky úrad pre 
bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) 
zriadený nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. 
januára 2002, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné zásady a požiadavky 
potravinového práva, zriaďuje Európsky 
úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú 
postupy v záležitostiach bezpečnosti 
potravín, vydávajú stanoviská k mnohým 
látkam, ktoré sa prirodzene vyskytujú vo 
východiskových materiáloch pre arómy a 
zložky potravín s aromatickými 
vlastnosťami, ktoré podľa Výboru expertov 
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pre aromatické látky Rady Európy 
vyvolávajú obavy z toxikologického 
hľadiska. Látky, v prípade ktorých obavu 
z toxikologického hľadiska potvrdil 
Vedecký výbor pre potraviny, by sa mali 
považovať za nežiaduce látky, ktoré by sa 
nemali ako také pridávať do potravín.

pre aromatické látky Rady Európy 
vyvolávajú obavy z toxikologického 
hľadiska. Látky, v prípade ktorých obavu 
z toxikologického hľadiska potvrdil 
Vedecký výbor pre potraviny, by sa mali 
považovať za nežiaduce látky.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN je súčasťou základného postoja Parlamentu k nežiaducim prirodzene sa 
vyskytujúcim látkam, čo je podrobnejšie vypracované v PDN č. 3, 4, 13 a 23.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 9

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Kvôli svojmu prirodzenému výskytu v 
rastlinách by nežiaduce látky mohli byť 
prítomné v aromatických prípravkoch a 
zložkách potravín s aromatickými 
vlastnosťami. Rastliny sa tradične 
používajú ako potraviny alebo zložky 
potravín. Mali by sa stanoviť príslušné 
maximálne množstvá pre prítomnosť 
týchto nežiaducich látok v potravinách, 
ktoré najviac prispievajú k príjmu týchto 
látok ľuďmi, pričom sa zohľadní tak 
potreba chrániť ľudské zdravie, ako aj 
ich nevyhnutná prítomnosť v tradičných 
potravinách.

(9) Kvôli svojmu prirodzenému výskytu v 
rastlinách by nežiaduce látky mohli byť
prítomné v aromatických prípravkoch a 
potravinových prísadách s aromatickými 
vlastnosťami. Rastliny sa tradične 
používajú ako potraviny alebo potravinové 
prísady. Ak existujú odôvodnené vedecké 
obavy, že určité prirodzene sa vyskytujúce 
nežiaduce látky v zložených potravinách 
môžu predstavovať riziko pre zdravie 
spotrebiteľa, Komisia môže po získaní 
stanoviska úradu stanoviť maximálne 
množstvá.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zosúladiť odôvodnenie č. 9 s názorom 
Parlamentu na maximálne hodnoty niektorých nežiaducich látok, ktoré sa prirodzene 
vyskytujú v zložkách potravín.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 10

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Maximálne množstvá určitých 
prirodzene sa vyskytujúcich nežiadúcich 
látok by sa mali sústrediť na potraviny 
alebo kategórie potravín, ktoré najviac 
prispievajú k príjmu v strave. To by 
členským štátom umožnilo organizovať 
kontroly na základe rizík v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o 
úradných kontrolách uskutočňovaných s 
cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania 
potravinového a krmivového práva a 
predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti 
o zvieratá. Výrobcovia potravín sú však 
povinní zohľadniť prítomnosť týchto látok 
pri použití zložiek potravín s aromatickými 
vlastnosťami a/alebo aróm na prípravu 
všetkých potravín s cieľom zabezpečiť, aby 
sa na trh nedostali potraviny, ktoré nie sú 
bezpečné. 

(10) Ak určité prirodzene sa vyskytujúce 
nežiaduce látky v zložených potravinách 
predstavujú riziko pre zdravie spotrebiteľa 
a ak sa stanovia maximálne hodnoty 
v nadväznosti na stanovisko úradu, 
členské štáty by mali organizovať kontroly 
na základe rizík v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných 
kontrolách uskutočňovaných s cieľom 
zabezpečiť overenie dodržiavania 
potravinového a krmivového práva a 
predpisov o zdraví zvierat a o dobrých 
životných podmienkach zvierat. 
Výrobcovia potravín sú však povinní 
zohľadniť prítomnosť týchto látok pri 
použití zložiek potravín s aromatickými 
vlastnosťami a/alebo aróm na prípravu 
všetkých potravín s cieľom zabezpečiť, aby 
sa na trh nedostali potraviny, ktoré nie sú 
bezpečné.

Or. en

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie je nové. Spravodajca predkladá pozmeňujúci a doplňujúci návrh, cieľom 
ktorého je jeho zosúladenie so schváleným stanoviskom Parlamentu týkajúcim sa určitých 
nežiaducich látok, ktoré sa prirodzene vyskytujú v zložkách potravín (najmä PDN č. 13 s čl. 5 
ods. 2 a PDN 23 s časťou B prílohy III). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 13

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Na zabezpečenie harmonizácie by sa 
hodnotenie rizika a schvaľovanie aróm 

(13) Na zabezpečenie harmonizácie by sa 
hodnotenie rizika a schvaľovanie aróm a 
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a východiskových materiálov, ktoré sa 
musia podrobiť hodnoteniu, malo 
vykonávať v súlade s postupom 
ustanoveným v nariadení (ES) č. …/... z 
…, ktorým sa ustanovuje spoločný postup 
schvaľovania prídavných látok v 
potravinách, potravinárskych enzýmov 
a potravinárskych aróm.

východiskových materiálov, ktoré sa musia 
podrobiť hodnoteniu, malo vykonávať 
v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti 
a s s postupom ustanoveným v nariadení 
(ES) č. …/... z …, ktorým sa ustanovuje 
spoločný postup schvaľovania pre 
potravinové prísady, potravinárske enzýmy 
a potravinárske arómy.

Or. en

Odôvodnenie

PDN č. 2 schválený v prvom čítaní zameraný na to, aby sa zásada predbežnej opatrnosti stala 
centrálnym bodom hodnotení rizík aróm.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto nariadenie ustanovuje pravidlá pre 
arómy a zložky potravín s aromatickými 
vlastnosťami na použitie v potravinách 
s cieľom zabezpečiť efektívne fungovanie 
vnútorného trhu a vysokú úroveň ochrany 
ľudského zdravia a ochrany záujmov 
spotrebiteľov vrátane spravodlivých 
postupov pri obchodovaní s potravinami a 
v príslušných prípadoch zohľadniť i 
ochranu životného prostredia.

Toto nariadenie ustanovuje pravidlá pre 
arómy a potravinové prísady s 
aromatickými vlastnosťami pre použitie v 
potravinách s cieľom zabezpečiť vysokú 
úroveň ochrany ľudského zdravia a 
ochrany spotrebiteľa a účinné fungovanie 
vnútorného trhu a  vrátane spravodlivých 
postupov pri obchodovaní s potravinami a 
v príslušných prípadoch zohľadniť i 
ochranu životného prostredia.

Or. en

Odôvodnenie

PDN č. 7 schválený v prvom čítaní platí – v prípade pochybností spotrebiteľa – ako 
usmernenie k výkladu ustanovení nariadenia, ktoré by mohli byť nejednoznačné.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) jednozložkové potraviny a zmesi 
korenín a/alebo bylín, čajové zmesi a zmesi 
na odvar ako také, ak sa nepoužívajú ako 
zložky potravín.

(c) jednozložkové potraviny a zmesi 
korenín a/alebo bylín, zmesi čaju a zmesi 
pre zápary ako také.

Or. en

Odôvodnenie

Prepracovaný PDN č. 45, ktorý Parlament schválil v prvom čítaní a ktorého cieľom je zvýšiť 
jednoznačnosť začlenením niektorých príkladov potravín, ktoré sa považujú za jednozložkové. 
Parlament navrhuje vypustiť poslednú časť bodu c), ktorá je podľa neho v tejto súvislosti 
zbytočná. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 2 – odsek 2a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. V prípade potreby sa v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 21 ods. 3 môže 
rozhodnúť o tom, či daná látka alebo 
zmes látok, materiál alebo druh potraviny 
patrí do rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia. 

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 11 je potrebný na zosúladenie znenia s ustanoveniami 
nového komitologického postupu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 3 – odsek 2 – písmeno k

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

k) „príslušný fyzikálny proces“ je 
fyzikálny proces, ktorý neupravuje 
zámerne chemický charakter komponentov 
arómy a okrem iného nezahŕňa použitie 
singletového kyslíka, ozónu, 
anorganických katalyzátorov, kovových 
katalyzátorov, organokovových činidiel 
a/alebo UV žiarenia.

k) „príslušný fyzikálny proces“ znamená 
fyzikálny proces, ktorý neupravuje 
zámerne chemický charakter zložiek arómy 
bez toho, aby tým bol dotknutý zoznam 
tradičných spôsobov prípravy potravín v 
prílohe II, a ktorý nezahŕňa použitie 
singletového kyslíka, ozónu, 
anorganických katalyzátorov, kovových 
katalyzátorov, organokovových reagencií 
a/alebo UV žiarenia.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN č. 15 Parlament schválil v prvom čítaní. Sú v ňom zohľadnené tradičné spôsoby 
prípravy potravín, Rada ho však neschválila.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 4 – písmeno a

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) na základe dostupných vedeckých 
dôkazov nevyvolávajú riziko pre zdravie 
spotrebiteľa a

a) na základe dostupných vedeckých 
dôkazov a zásady predbežnej opatrnosti
nevyvolávajú obavu o bezpečnosť zdravia 
spotrebiteľa;

Or. en

Odôvodnenie

PDN č. 17schválený v prvom čítaní. Podobne, ako je tomu v súčasných právnych predpisoch 
o potravinárskych prísadách, musí byť pri postupe schvaľovania aróm ústrednou požiadavkou 
jasný úžitok pre spotrebiteľa.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 4 – písmeno ba (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ba) ich použitie je pre spotrebiteľa 
výhodné a prínosné a;

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom PDN č. 19 schváleného v prvom čítaní je dosiahnuť rovnováhu medzi výhodami a 
nevýhodami pridávania aróm do potravín. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 4 – písmeno bb (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

bb) existuje odôvodnená technologická 
potreba.

Or. en

Odôvodnenie

PDN č. 20, ktorý Parlament schválil v prvom čítaní, zdôrazňuje jeho stanovisko, pokiaľ ide 
o postup schvaľovania aróm. Obidva PDN (11 aj 12) majú za cieľ odporučiť rozumné 
používanie aróm v potravinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 6 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie 2. Ak existujú odôvodnené vedecké obavy, 
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(ES) č. 1576/89, sa maximálne množstvá
určitých látok prirodzene sa vyskytujúcich
v arómach a/alebo zložkách potravín s 
aromatickými vlastnosťami nesmú 
prekročiť vo viaczložkových potravinách 
uvedených v časti B prílohy III v dôsledku 
použitia aróm a/alebo zložiek potravín s 
aromatickými vlastnosťami v týchto 
potravinách. Maximálne množstvá látok 
uvedené v prílohe III sa uplatňujú na 
potraviny v stave v akom sa uvádzajú na 
trh, ak nie je stanovené inak. Odchylne od 
tejto zásady sa maximálne množstvá v 
prípade sušených a/alebo 
koncentrovaných potravín, ktoré je 
potrebné riediť, vzťahujú na potraviny v 
zriedenom stave podľa pokynov na 
označení, berúc do úvahy minimálny 
faktor riedenia.

že určité látky prirodzene sa vyskytujúce v 
arómach a potravinových prísadách s 
aromatickými vlastnosťami v zložených 
potravinách môžu predstavovať riziko pre 
zdravie spotrebiteľa, Komisia môže z 
vlastnej iniciatívy alebo na základe 
informácií poskytnutých členskými štátmi 
a po získaní stanoviska úradu stanoviť 
maximálne úrovne týchto látok, ktoré sa 
uvedú v časti B prílohy III.

Or. en

Odôvodnenie

PDN č. 21, ktorý Parlament schválil v prvom čítaní. Cieľom rozšírenia pôsobnosti nariadenia 
zahrnutím potravinových prísad s aromatickými vlastnosťami je napomôcť reguláciu určitých 
látok prirodzene sa vyskytujúcich v arómach a potravinových prísadách s aromatickými 
vlastnosťami. Maximálne hodnoty by mali byť uvedené v časti B prílohy III na základe 
stanoviska úradu, ak z odôvodnených vedeckých obáv vyplýva, že takéto látky v zložených 
potravinách by mohli predstavovať riziko pre bezpečnosť zdravia spotrebiteľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 6 – odsek 2a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Odchylne od odseku 2 sa maximálne 
úrovne neuplatňujú v prípade, že zložené 
potraviny neobsahujú žiadne pridané 
arómy a jediné pridané potravinové 
prísady s aromatickými vlastnosťami sú 
čerstvé, sušené alebo mrazené byliny a 
koreniny.
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Or. en

Odôvodnenie

PDN č. 46 Parlament schválil v prvom čítaní. Neexistujú vedecké dôkazy, že bylina vykazuje 
také isté znepokojujúce toxikologické účinky ako oddelená zložka, ktorá sa v nej nachádza. 
Stanovenie maximálnych hodnôt pre tieto zložky môže viesť k zvýšenému používaniu 
rastlinných extraktov a Parlament pochybuje, či sa tým zabezpečí vyššia ochrana 
spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 15 – odsek 1 – písmeno e – bod ii

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ii) názvov každej z ďalších látok alebo 
materiálov nachádzajúcich sa vo výrobku 
alebo v prípade potreby ich E-číslo,

ii) názvov každej z ďalších látok alebo 
materiálov nachádzajúcich sa v produkte 
alebo, v prípade potreby, ich E-číslo  a 
označenie „vyrobené z geneticky 
modifikovaných organizmov“;

Or. en

Odôvodnenie

Parlament schválil PDN č. 27. Mali by sa vyjasniť ustanovenia o označovaní, pokiaľ ide o 
enzýmy vyrábané z geneticky modifikovaných organizmov. Je to v súlade s koncepciou 
„posledného živého organizmu“, ktorou sa riadia ustanovenia o označovaní v nariadení 
1829/2003/ES o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 19 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Výrobca alebo užívateľ aromatickej 
látky, alebo zástupca výrobcu či užívateľa, 
informuje Komisiu na jej žiadosť o 
množstve látky pridávanej do potravín v 
Spoločenstve v období 12 mesiacov, ako aj 
o úrovniach použitia určitých kategórií 

1. Výrobca alebo používateľ aromatickej 
látky, alebo zástupca výrobcu či 
používateľa, informuje Komisiu na jej 
žiadosť o množstve látky pridávanej do 
potravín v Spoločenstve v priebehu 12 
mesiacov. Informácie poskytnuté v tejto 
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potravín v Spoločenstve. Komisia tieto 
informácie sprístupní členským štátom.

súvislosti sa považujú za dôverné údaje. 
Komisia sprístupní členským štátom 
informácie o uplatňovaní hodnôt 
pre osobitné kategórie v Spoločenstve.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca opäť zaradil preformulovanú časť schváleného PDN č. 31, ktorú Rada vypustila. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 19 -odsek 3

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Výrobca alebo užívateľ aróm a/alebo 
východiskových materiálov Komisiu ihneď 
informuje o akýchkoľvek nových 
vedeckých alebo technických 
informáciách, ktoré môžu mať vplyv na
hodnotenie bezpečnosti arómy a/alebo 
východiskových materiálov.

3. Výrobca alebo používateľ aróm a/alebo 
východiskových materiálov bezodkladne 
informuje Komisiu o všetkých nových 
vedeckých alebo technických 
informáciách, ktoré sú mu známe a ktoré 
by mohli ovplyvniť hodnotenie bezpečnosti 
arómy.

Or. en

Odôvodnenie

Časť PDN č. 31, ktorý Parlament schválil v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 20 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Po konzultácii s úradom sa v súlade s 
regulačným postupom uvedeným v článku 
21 ods. 2 do ... prijme spoločná metodika 
na zhromažďovanie informácií členskými 
štátmi o spotrebe a používaní aróm 
uvedených v zozname Spoločenstva a látok 

2. Po konzultácii s úradom sa v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 21 ods. 3 do ... prijme 
spoločná metodika na zhromažďovanie 
informácií členskými štátmi o spotrebe a 
používaní aróm uvedených v zozname 
Spoločenstva a látok uvedených 
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uvedených v prílohe III. v prílohe III.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 32 je potrebný na zosúladenie znenia s ustanoveniami 
nového komitologického postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 29
Smernica 2000/13/ES
Príloha III – odsek 1 – zarážka 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

— „dymové arómy”, ak aromatická zložka 
obsahuje arómy, ako sú definované v 
článku 3 ods. 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 
…/... a dodáva potravine dymovú arómu.

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

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, schválený Parlamentom v prvom čítaní, umožňuje 
uvádzať špecifické dymové arómy tak, aby boli spotrebitelia riadne informovaní o lososovej 
aróme, slaninovej aróme, grilovej aróme atď.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 29
Smernica 2000/13/ES
Príloha III – odsek 2a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Pre arómy vyrobené z východiskového 
materiálu, ktorý patrí do pôsobnosti 
nariadenia (ES) č. 1829/2003, sa na etikete 
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použije označenie „vyrobené z GMO“.

Pre arómy vyrobené použitím organizmu, 
ktorý patrí do pôsobnosti nariadenia (ES) 
č. 1829/2003, sa nepožaduje žiadne 
osobitné označenie.

Or. en

Odôvodnenie

PDN č. 38 Parlament schválil v prvom čítaní. Na tomto mieste je potrebné to zopakovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 30 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Uplatňuje sa od …*. Uplatňuje sa od …*. Článok 10 sa však 
uplatňuje 18 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti zoznamu Spoločenstva.

Or. en

Odôvodnenie

PDN č. 44 Parlament schválil v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 30 – odsek 3

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Články 10, 26 a 27 sa uplatňujú od dátumu, 
od ktorého sa začne uplatňovať zoznam 
Spoločenstva. 

Články 26 a 27 sa uplatňujú od dátumu, od 
ktorého sa začne uplatňovať zoznam 
Spoločenstva.

Or. en
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Odôvodnenie

PDN č. 44 Parlament schválil v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Príloha III – bod B

Spoločná pozícia Rady

Bod B: Maximálne množstvá určitých látok prirodzene sa vyskytujúcich v arómach 
a zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami v určitých viaczložkových 
potravinách v stave pripravenom na konzumáciu, do ktorých sa pridávajú arómy 
a/alebo zložky potravín s aromatickými vlastnosťami.

Tieto maximálne množstvá neplatia pre viaczložkové potraviny, ktoré sa pripravujú a 
konzumujú na tom istom mieste, neobsahujú žiadne pridané arómy a obsahujú iba byliny a 
koreniny ako zložky potravín s aromatickými vlastnosťami.

Názov látky Viaczložková potravina, v ktorej je 
prítomnosť látky obmedzená 

Maximálne množstvo 
mg/kg

Beta-asaron Alkoholické nápoje 1,0
1-alyl-4-
metoxybenzén
estragol

Mliečne výrobky
Spracované ovocie, zelenina (vrátane hríbov, 
húb, koreňov, hľúz a strukovín), orechy a 
semená
Rybie výrobky
Nealkoholické nápoje

50
50

50
10

Kyselina 
kyanovodíková

Nugát, marcipán alebo ich náhrady alebo 
obdobné výrobky
Konzervované kôstkové ovocie
Alkoholické nápoje

50

5
35

Mentofurán Cukrovinky obsahujúce mätu/mentol okrem 
malých cukríkov osviežujúcich dych
Malé cukríky osviežujúce dych
Žuvačka
Alkoholické nápoje obsahujúce mätu/mentol

500

3000
1000
200

4-alyl-1,2-
dimetoxybenzén 
metyleugenol

Mliečne výrobky
Mäso a mäsové výrobky vrátane hydiny 
a zveriny
Ryby a rybie výrobky
Polievky a omáčky
Chuťovky
Nealkoholické nápoje

20
15

10
60
20
1

Pulegon Cukrovinky obsahujúce mätu/mentol okrem 250



PR\711716SK.doc 19/22 PE402.786v01-00

SK

malých cukríkov osviežujúcich dych
Malé cukríky osviežujúce dych 
Žuvačka
Nealkoholické nápoje obsahujúce 
mätu/mentol
Alkoholické nápoje obsahujúce mätu/mentol

2000
350
20

100
Quassin Nealkoholické nápoje

Pekárenské výrobky
Alkoholické nápoje 

0,5
1
1.5

1-alyl-3,4-
metyléndioxy-
benzén, safrol

Mäso a mäsové výrobky vrátane hydiny 
a zveriny
Ryby a rybie výrobky
Polievky a omáčky
Nealkoholické nápoje

15

15
25
1

Teucrin A Liehoviny s horkou chuťou alebo bitter1

Likéry2 s horkou chuťou
Iné alkoholické nápoje

5
5
2

Tujon (alfa a beta) Alkoholické nápoje okrem tých, ktoré sú 
vyrobené z druhu Artemisia
Alkoholické nápoje vyrobené z druhu 
Artemisia
Nealkoholické nápoje vyrobené z druhu 
Artemisia

10

35
0,5

Kumarín Tradičné a/alebo sezónne pekárenské 
výrobky s údajom o obsahu škorice 
uvedeným na označení
Raňajkové cereálie vrátane müsli
Jemné pekárenské výrobky s výnimkou 
tradičných a/alebo sezónnych pekárenských 
výrobkov s údajom o obsahu škorice 
uvedeným na označení
Zákusky

50 

20 
15 

5 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho parlamentu

Bod B: Maximálne množstvá určitých látok prirodzene sa vyskytujúcich v arómach 
a zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami v určitých viaczložkových 
potravinách v stave pripravenom na konzumáciu, do ktorých sa pridávajú arómy 
a/alebo zložky potravín s aromatickými vlastnosťami.

Názov látky Viaczložková potravina, v ktorej je Maximálne množstvo

                                               
1 Ako je definované v článku 1 ods. 4 písm. p) nariadenia (ES) č. 1576/89.
2 Ako je definované v článku 1 ods. 4 písm. r) nariadenia (ES) č. 1576/89.
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prítomnosť látky obmedzená [mg/kg]
▐

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý Parlament schválil v prvom čítaní, súvisí s 
pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 5 ods. 2 na vytvorenie zoznamu, v ktorom nie 
sú žiadne záznamy, pokiaľ úrad nevyhodnotí škodlivosť určitých prirodzene sa vyskytujúcich 
nežiaducich látok. Podobné riešenie je zakotvené v článku 8 a v prílohe III nariadenia (ES) č. 
1925/2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V porovnaní s pôvodným návrhom Rada v spoločnej pozícii zmenila usporiadanie článkov a 
názvov hláv nariadenia a objasnila nejasné oblasti v záujme väčšej transparentnosti 
nariadenia. Týmto spôsobom zohľadnila určité pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu, 
nezaradila však niektoré z tých, ktoré Parlament v prvom čítaní považoval za zásadné. Nestačí 
len posilniť vnútorný trh tým, že sa zabezpečia rovnaké podmienky pre všetkých výrobcov; aj 
záujmy spotrebiteľov sa musia brať do úvahy, pričom prvoradá je snaha, aby sa jedlo stalo čo 
najväčšou samozrejmosťou. 

Parlament chce preto obhájiť tie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy z prvého čítania, ktoré sú 
podľa jeho presvedčenia základom vyváženého a realizovateľného nariadenia a ktoré 
zohľadňujú vedecký a technický rozvoj. 

Všetky arómy, ktoré sú z toxikologického hľadiska bezpečné, nemusia spotrebiteľom vždy 
naozaj prospievať. Parlament by veľmi rád zdôraznil najmä právo výberu. V postupe 
schvaľovania aróm je tzv. odôvodnená technologická potreba spojená s inými streatégiami 
EÚ, napríklad s bojom proti obezite, pretože pridávanie extrémne silných aróm môže zakryť 
nízku kvalitu pripravovaných potravín. Postoj Rady a Parlamentu sa líši v otázke niektorých 
potravinových prísad s aromatickými vlastnosťami pre použitie v potravinách, ako aj 
v súvislosti s maximálnymi množstvami takýchto prísad stanovenými v prílohe III.

Vedecký výbor pre potraviny (SCF) a Európsky úrad pre bezpečnosť potraví (EFSA) potvrdili 
hypotézu, že safrol, estragol a metyleugenol patriace k chemickej skupine alkylbenzénov, 
ktoré sa prirodzene vyskytujú v bylinách a koreninách, sú genotoxické a karcinogénne. Ich 
karcinogénnosť bola dokázaná pokusmi na zvieratách, i keď boli použité relatívne vysoké 
dávky látok. Ani SCF ani EFSA nebol poverený preskúmaním možného vzájomného 
pôsobenia medzi týmito nežiaducimi látkami a inými látkami obsiahnutými v bylinách a 
koreninách. Je možné, že ich reakcie v potravinách sú iné, ako keď sa skúmajú oddelene. 
Treba poznamenať, že pri konzumácii potravín obsahujúcich alkenylbenzény sú ľudia 
vystavení oveľa nižším dávkam v porovnaní s dávkami používanými pri pokusoch na 
zvieratách. 

Parlament berie na vedomie argument Rady, že maximálne povolené množstvá uvedené 
v prílohe III sú už stanovené v smernici 88/388/ES, domnieva sa však, že tento fakt sám o 
sebe svedčí o tom, že dôvody na obmedzenie používania bylín a korenín v pripravovaných 
potravinách sú (stále) nedostatočné. Za posledných 20 rokov členské štáty nevyvinuli 
metodiku, ktorá by umožnila pozorovať, aké mali obmedzenia účinky, a neuskutočnili v tejto
oblasti žiadny výskum. 

Preto sa Parlament domnieva, že nie je dokázané, že pripravované potraviny, v ktorých sa 
niektoré zložky z Prílohy III prirodzene vyskytujú, majú ten istý toxikologický potenciál ako 
niektoré prírodné zložky, keď sa skúmajú oddelene. Jeho stanovisko sa opiera o nedávne 
toxikologické štúdie, ktoré berú do úvahy skutočnosť, že ľudia sú vystavení alkenylbenzénom 
v zložitých potravinových matriciach. Matricové účinky potravín alebo účinky kombinácie 
potravín na niektoré zložky v prírode sú známe. Zapríčiňujú ich chemické spojenia s inými 
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časťami potravín alebo pôsobenie iných prísad, čím sa zvyšujú alebo znižujú účinky. Dá sa 
predpokladať, že tieto účinky sú od prípadu k prípadu odlišné a preto ich treba skúmať 
v jednotlivých prípadoch.

Parlament je zástancom toho, aby sa v tomto prípade obrátila zásada dôkazného bremena. 
Zásada, podľa ktorej musia výrobcovia bylín a korenín vyvrátiť právny predpoklad 
neškodlivosti pre každý produkt osobitne, je kontroverzná.  Bolo by oveľa logickejšie otočiť 
tento postup. Tam, kde existuje vedecky odôvodnené podozrenie, že určité látky v 
konzumovaných potravinách škodia zdraviu ľudí, by sa mohli maximálne povolené hodnoty 
zaradiť do prílohy III na základe stanoviska EFSA vypracovaného na tento účel. 

Parlament vzal taktiež do úvahy skutočnosť, že aktívne účinné látky v bylinných zmesiach sa 
menia podľa ročného obdobia.  Zmeny spôsobené ročným obdobím by si vyžadovali 
uskutočnenie drahých testov, ktorých náklady by pravdepodobne presiahli trhovú hodnotu
bylín a koreninových zmesí, takže výrobcovia pripravovaných potravín by sa mohli 
rozhodnúť, že byliny nahradia arómami.  Práve toto európski spotrebitelia nechcú. V tomto 
stanovisku Parlament ďalej zohľadnil skutočnosť, že nariadenie neobmedzuje používanie 
bylín a korenín ako také a že Rada v spoločnej pozícii zrušila aj maximálne hodnoty pre látky 
z Prílohy III, ktoré sa pridávajú do potravín na tom istom mieste.  Parlament sa domnieva, že 
odôvodnenie tohto – predpokladaný nízky obsah neškodných látok v takto pripravovaných 
potravinách – by sa mohlo rozšíriť na pripravované potraviny vo všeobecnosti. 
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