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19.1.2016 B8-0067/1 

Predlog spremembe  1 

Keith Taylor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0067/2016 

Keith Taylor 

o delegirani uredbi Komisije (EU) št. …/… z dne 25. septembra 2015 o dopolnitvi Uredbe 

(EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za sestavo in 

informacije pri živilih na osnovi predelanih žit in otroški hrani (C(2015)06507 – 

2015/2863(DEA)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

C. ker so določbe v tretjem delu Priloge I v 

nasprotju z vsemi zdravstvenimi priporočili 

SZO in znanstvenih odborov v posameznih 

državah članicah, ki priporočajo močno 

zmanjšanje skupne količine zaužitega 

sladkorja ker obstaja verjetnost, da uvedba 

tovrstnih živil, zlasti tako zgodaj, prispeva 

k povečanju debelosti pri otrocih in utegne 

vplivati na razvoj njihovega okusa; ker bi 

morala biti količina dodanega sladkorja, 

zlasti za dojenčke in majhne otroke, 

minimalna; 

C. ker so določbe v tretjem delu Priloge I v 

nasprotju z vsemi zdravstvenimi priporočili 

SZO, ki priporoča omejitev zaužitja 

prostih sladkorjev na manj kot 10 % 

dnevnega energijskega vnosa (za 

doseganje dodatnih koristi za zdravje pa 

se priporoča znižanje zaužitega sladkorja 

na manj kot 5 % dnevnega energijskega 

vnosa), in priporočili znanstvenih odborov 

v posameznih državah članicah, ki 

priporočajo močno zmanjšanje skupne 

količine zaužitega sladkorja; ker obstaja 

verjetnost, da uvedba tovrstnih živil, zlasti 

tako zgodaj, prispeva k povečanju 

debelosti pri otrocih in utegne vplivati na 

razvoj njihovega okusa; ker bi morala biti 

količina dodanega sladkorja, zlasti za 

dojenčke in majhne otroke, minimalna; 

Or. en 
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Predlog spremembe  2 

Keith Taylor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0067/2016 

Keith Taylor 

o delegirani uredbi Komisije (EU) št. …/… z dne 25. septembra 2015 o dopolnitvi Uredbe 

(EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za sestavo in 

informacije pri živilih na osnovi predelanih žit in otroški hrani (C(2015)06507 – 

2015/2863(DEA)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  4a. meni, da bi bilo treba v skladu s 

previdnostnim načelom v teh živilih 

prepovedati nastajajoče tehnologije, kot so 

GSO in nanotehnologije, katerih 

dolgoročna tveganja niso znana; 

Or. en 

 

 


