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4.7.2016 B8-0842/5 

Pozměňovací návrh  5 

Julie Girling 

za skupinu ECR 

 

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 A a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že podle čl. 2 odst. 5 

nařízení (ES) č. 1924/2006 se „zdravotním 

tvrzením“ rozumí každé tvrzení, které 

uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, 

že existuje souvislost mezi kategorií 

potravin, potravinou nebo některou z 

jejích složek a zdravím; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/6 

Pozměňovací návrh  6 

Julie Girling 

za skupinu ECR 

 

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 A b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ab. vzhledem k tomu, že existují důvodné 

obavy, že tvrzení, podle něhož kofein 

pomáhá udržet bdělost a zlepšuje 

koncentraci, neprokazuje vztah mezi 

spotřebou kofeinu a „zdravím“; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/7 

Pozměňovací návrh  7 

Julie Girling 

za skupinu ECR 

 

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 D a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Da. vzhledem k tomu, že energetické 

nápoje představuje přibližně 1 % 

celkového evropského trhu s 

nealkoholickými nápoji1; 

 

______________ 

1. Canadean Global Beverage Forecasts, 2015. 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/8 

Pozměňovací návrh  8 

Julie Girling 

za skupinu ECR 

 

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 E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že největší skupinu 

osob konzumujících energetické nápoje 

představují dospívající, 

E. vzhledem k tomu, že největší spotřeba 

energetických nápojů byla zaznamenána 

u dospívajících spotřebitelů1; 

 

_______________ 

1 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scienti

fic_output/files/main_documents/394e.pdf p2 

Or. en 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/394e.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/394e.pdf
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4.7.2016 B8-0842/9 

Pozměňovací návrh  9 

Julie Girling 

za skupinu ECR 

 

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 F 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že energetické nápoje 

pravidelně konzumuje 68 % dospívajících 

a 18 % dětí, 

F. vzhledem k tomu, že podle EFSA 68 % 

dospívajících, 30 % dospělých a 18 % dětí 

uvádí, že v uplynulém roce vypili alespoň 

jeden energetický nápoj1; 

_______________ 

1. 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scienti

fic_output/files/main_documents/394e.pdf p2 + 

footnote 4 

Or. en 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/394e.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/394e.pdf
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4.7.2016 B8-0842/10 

Pozměňovací návrh  10 

Julie Girling 

za skupinu ECR 

 

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 F a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Fa. vzhledem k tomu, že faktory vedoucí 

ke konzumaci kofeinu mezi dospívajícími 

jsou v různých státech odlišné, nicméně z 

průzkumů uvedených v databází EFSA o 

spotřebě potravin vyplývá, že podle šesti 

studií je hlavním zdrojem čokoláda, podle 

čtyř studií káva, podle tří studií kolové 

nápoje a podle dvou studií čaj; vzhledem k 

tomu, že u dětí je hlavním zdrojem 

kofeinu čokoláda, po níž následuje čaj a 

kolové nápoje1; 

_________________ 

4. 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corpo

rate_publications/files/efsaexplainscaffeine150527

.pdf 

Or. en 

 

 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/efsaexplainscaffeine150527.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/efsaexplainscaffeine150527.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/efsaexplainscaffeine150527.pdf

