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19.1.2016 B8-0067/1 

Pozměňovací návrh  1 

Keith Taylor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0067/2016 

Keith Taylor 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. .../... ze dne 25. září 2015, kterým se 

doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní 

požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na obilné příkrmy a potraviny pro 

malé děti (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA)) 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že ustanovení přílohy 

I části 3 jsou v rozporu se všemi 

doporučeními Světové zdravotnické 

organizace (WHO) a vědeckých výborů 

členských států, které doporučují podstatné 

snížení celkového příjmu cukru; vzhledem 

k tomu, že zavádění takových potravin, 

zejména v tak raném věku, pravděpodobně 

přispívá ke zvýšené míře dětské obezity 

a může ovlivnit rozvoj chuťových 

preferencí dětí; vzhledem k tomu, že 

zejména pro kojence a malé děti je třeba 

hladiny přidaného cukru minimalizovat; 

C. vzhledem k tomu, že ustanovení přílohy 

I části 3 jsou v rozporu se všemi 

doporučeními Světové zdravotnické 

organizace (WHO) – která doporučuje 

omezit příjem volných cukrů na méně než 

10 % celkového příjmu energie s tím, že 

další snížení na méně než 5 % celkového 

příjmu energie bude mít dodatečný 

zdravotní přínos – a vědeckých výborů 

členských států, které doporučují podstatné 

snížení celkového příjmu cukru; vzhledem 

k tomu, že zavádění takových potravin, 

zejména v tak raném věku, pravděpodobně 

přispívá ke zvýšené míře dětské obezity 

a může ovlivnit rozvoj chuťových 

preferencí dětí; vzhledem k tomu, že 

zejména pro kojence a malé děti je třeba 

hladiny přidaného cukru minimalizovat; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Keith Taylor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0067/2016 

Keith Taylor 

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. .../... ze dne 25. září 2015, kterým se 

doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní 

požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na obilné příkrmy a potraviny pro 

malé děti (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA)) 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. domnívá se, že v souladu se zásadou 

obezřetnosti by vznikající technologie jako 

GMO a nanotechnologie, jejichž 

dlouhodobá rizika nejsou známa, měly být 

v těchto potravinách zakázána; 

Or. en 

 

 

 


