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4.7.2016 B8-0842/1 

Pozměňovací návrh  1 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

Lynn Boylan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0842/2016 

Christel Schaldemose 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Návrh nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam 

jiných schválených zdravotních tvrzení při označování potravin než tvrzení o snížení rizika 

onemocnění a o vývoji a zdraví dětí 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ba. vzhledem k tomu, že tyto nutriční 

profily by měly zejména zohledňovat 

množství určitých živin obsažených v 

potravinách, včetně cukru; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/2 

Pozměňovací návrh  2 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

Lynn Boylan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0842/2016 

Christel Schaldemose 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Návrh nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam 

jiných schválených zdravotních tvrzení při označování potravin než tvrzení o snížení rizika 

onemocnění a o vývoji a zdraví dětí 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ca. vzhledem k tomu, že Světová 

zdravotnická organizace doporučuje, aby 

dospělí a děti nezískávali více než 10 % 

svého denního příjmu energie z volných 

cukrů, a uvádí, že z hlediska zdraví by 

bylo prospěšné další snížení pod hranici 5 

% (přibližně 25 g) denně; 

__________ 

1 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/149782/1/

9789241549028_eng.pdf?ua=1 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/3 

Pozměňovací návrh  3 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

Lynn Boylan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0842/2016 

Christel Schaldemose 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Návrh nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam 

jiných schválených zdravotních tvrzení při označování potravin než tvrzení o snížení rizika 

onemocnění a o vývoji a zdraví dětí 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ga. vzhledem k tomu, že zdravotní tvrzení 

podněcují ke spotřebě a že konzumace 

velkého množství cukru může mít vliv na 

rozvoj chuťových pohárků a vést tedy ke 

zvýšené konzumaci cukru v pozdějším 

životě; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/4 

Pozměňovací návrh  4 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

Lynn Boylan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0842/2016 

Christel Schaldemose 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Návrh nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam 

jiných schválených zdravotních tvrzení při označování potravin než tvrzení o snížení rizika 

onemocnění a o vývoji a zdraví dětí 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. vyzývá Komisi, aby neprodleně začala 

pracovat na vytváření nutričních profilů, 

které měla podle článku 4 nařízení (ES) č. 

1924/2006 vytvořit 19. ledna 2009; 

Or. en 

 

 


