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4.7.2016 B8-0842/11 

Pozměňovací návrh  11 

Christel Schaldemose  

za skupinu S&D 

Renate Sommer 

za skupinu PPE 

Frédérique Ries 

za skupinu ALDE 

 

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 EFSA zjistila, že 

vysoký příjem cukrů ve formě nápojů 

slazených cukrem může přispívat k 

zvyšování tělesné hmotnosti; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/12 

Pozměňovací návrh  12 

Christel Schaldemose  

za skupinu S&D 

Renate Sommer 

za skupinu PPE 

Frédérique Ries 

za skupinu ALDE 

 

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 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Cb. vzhledem k tomu, že používání 

navržených zdravotních tvrzení 

pravděpodobně zvýší spotřebu 

energetických nápojů a lze tedy očekávat, 

že denní příjem cukru a kofeinu překročí 

doporučení denní dávku; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/13 

Pozměňovací návrh  13 

Christel Schaldemose  

za skupinu S&D 

Renate Sommer 

za skupinu PPE 

Frédérique Ries 

za skupinu ALDE 

 

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 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Cc. vzhledem k tomu, že čl. 3 písm. c) 

nařízení (ES) č. 1624/2006 zakazuje 

používat zdravotní tvrzení, která vedou k 

nadměrné spotřebě potravin; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/14 

Pozměňovací návrh  14 

Christel Schaldemose  

za skupinu S&D 

Renate Sommer 

za skupinu PPE 

Frédérique Ries 

za skupinu ALDE 

 

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 v praxi je obtížné 

kontrolovat, zda energetické nápoje, s 

nimiž jsou spojena navržená tvrzení, 

nejsou prodávány dětem, a to bez ohledu 

na to, zda jsou cílovou skupinou děti nebo 

dospívající, takže podmínky užívání 

spojené s těmito tvrzeními nejsou účinná; 

vzhledem k tomu, že nic nebrání prodeji 

těchto nápojů dospívajícím; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/15 

Pozměňovací návrh  15 

Christel Schaldemose  

za skupinu S&D 

Renate Sommer 

za skupinu PPE 

Frédérique Ries 

za skupinu ALDE 

 

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 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Gb. whereas, as stated in Article 3(a) of 

Regulation (EC) No 1924/2006, the use of 

nutrition and health claims shall not be 

ambiguous or misleading; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/16 

Pozměňovací návrh  16 

Christel Schaldemose  

za skupinu S&D 

Renate Sommer 

za skupinu PPE 

Frédérique Ries 

za skupinu ALDE 

 

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 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Gc. vzhledem k tomu, že podmínky nebo 

omezení navržených tvrzení, podle nichž 

nesmějí být používána u potravin 

zaměřených na děti nebo dospívající, by 

způsobily, že tato tvrzení budou 

nejednoznačná, pokud je o potenciálně 

negativní vliv daných potravin na lidské 

zdraví; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/17 

Pozměňovací návrh  17 

Christel Schaldemose  

za skupinu S&D 

Renate Sommer 

za skupinu PPE 

Frédérique Ries 

za skupinu ALDE 

 

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 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Gd. vzhledem k tomu, že Komise v 

minulosti (jak uvedl i Tribunál v 

rozhodnutí o dextróze) odmítla povolit 

zdravotní tvrzení, která jsou pro 

spotřebitele rozporná a nejednoznačná, a 

to i když by byla povolena s výhradou 

zvláštních podmínek použití nebo k nim 

byly připojeny dodatečné zprávy nebo 

varování1; 

________________ 
1 Viz rozhodnutí ve věci Dextro Energy, T-

100/15, EU:T:2016:150, bod 74. 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/18 

Pozměňovací návrh  18 

Christel Schaldemose  

za skupinu S&D 

Renate Sommer 

za skupinu PPE 

Frédérique Ries 

za skupinu ALDE 

 

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 J 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

J. vzhledem k tomu, že 25 % spotřebitelů 

energetických nápojů z řad dospívajících 

vypije najednou tři i více plechovek s 

těmito nápoji; 

J. vzhledem k tomu, že 25 % spotřebitelů 

energetických nápojů z řad dospívajících 

vypije najednou tři i více plechovek s 

těmito nápoji a že navržená tvrzení by 

mohla podněcovat ke spotřebě těchto 

energetických nápojů ještě ve větším 

množství; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/19 

Pozměňovací návrh  19 

Christel Schaldemose  

za skupinu S&D 

Renate Sommer 

za skupinu PPE 

Frédérique Ries 

za skupinu ALDE 

 

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 J a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ja. vzhledem k tomu, že navržené 

varovávní (podmínky použití) neobsahuje 

žádné upozornění týkající se maximální 

množství na jednu dávku, avšak uvádí 

maximální denní dávku; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/20 

Pozměňovací návrh  20 

Christel Schaldemose  

za skupinu S&D 

Renate Sommer 

za skupinu PPE 

Frédérique Ries 

za skupinu ALDE 

 

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 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení 

omezení týkajících se uvádění 

energetických nápojů pro děti a 

dospívající na trh; 

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zvážily zavedení pravidel prodeje nápojů s 

vysokým obsahem kofeinu nebo potravin, 

do nichž je přidáván kofein, dětem a 

dospívajícím; 

Or. en 

 

 


