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Pozměňovací návrh  1 

Ulrike Müller, Anneli Jäätteenmäki, Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na publikaci WHO 

„Účinnost opatření na snížení obsahu 

transmastných kyselin ve stravě: 

systematické vyhodnocování získaných 

poznatků“2 a „Odstranění tuků s obsahem 

transmastných kyselin v Evropě – nástin 

koncepce“3, 

– s ohledem na publikaci WHO 

„Účinnost opatření na snížení obsahu 

transmastných kyselin ve stravě: 

systematické vyhodnocování získaných 

poznatků“2, „Odstranění tuků s obsahem 

transmastných kyselin v Evropě – nástin 

koncepce“3 a „Vliv příjmu transmastných 

kyselin na krevní lipidy a lipoproteiny: 

systematický přehled a metaregresní 

analýza“3a, 

__________________ __________________ 

2 Bull World Health Organ 2013;91:262–

269H. 

2 Bull World Health Organ 2013;91:262–

269H. 

3 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf

_file/0010/288442/Eliminating-trans-fats-

in-Europe-A-policy-brief.pdf?ua=1. 

3 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf

_file/0010/288442/Eliminating-trans-fats-

in-Europe-A-policy-brief.pdf?ua=1. 

 3a 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/2

46109/1/9789241510608-eng.pdf. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  2 

Lynn Boylan 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že se v případě 

tuků s obsahem transmastných kyselin 

jedná o nenasycené tuky v potravinách 

získávaných z přežvýkavců, jako jsou 

mléčné výrobky a maso, a v průmyslově 

A. vzhledem k tomu, že se v případě 

tuků s obsahem transmastných kyselin 

jedná o nenasycené tuky nacházející se 

převážně v průmyslově vyráběných 

částečně hydrogenovaných rostlinných 
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vyráběných částečně hydrogenovaných 

rostlinných tucích (rostlinných tucích, které 

se zpracovávají přidáním atomů vodíku 

a které se používají na smažení a pečení 

a ve zpracovaných potravinách za účelem 

prodloužení jejich trvanlivosti); 

tucích (rostlinných tucích, které se 

zpracovávají přidáním atomů vodíku 

a které se používají na smažení a pečení 

a ve zpracovaných potravinách za účelem 

prodloužení jejich trvanlivosti), ale 

vyskytují se i v potravinách získávaných 

z přežvýkavců, jako jsou mléčné výrobky 

a maso; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  3 

Nicola Caputo, Damiano Zoffoli, Massimo Paolucci, Simona Bonafè, Renata Briano, 

Elena Gentile 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že se v případě 

tuků s obsahem transmastných kyselin 

jedná o nenasycené tuky v potravinách 

získávaných z přežvýkavců, jako jsou 

mléčné výrobky a maso, a v průmyslově 

vyráběných částečně hydrogenovaných 

rostlinných tucích (rostlinných tucích, které 

se zpracovávají přidáním atomů vodíku 

a které se používají na smažení a pečení 

a ve zpracovaných potravinách za účelem 

prodloužení jejich trvanlivosti); 

A. vzhledem k tomu, že se v případě 

tuků s obsahem transmastných kyselin 

jedná o nenasycené tuky přirozeně 

přítomné v potravinách získávaných 

z přežvýkavců, jako jsou mléčné výrobky 

a maso, v některých rostlinách a 

produktech rostlinného původu (pór, 

hrách, hlávkový salát, řepkový olej) 

a v průmyslově vyráběných částečně 

hydrogenovaných rostlinných tucích 

(rostlinných tucích, které se zpracovávají 

přidáním atomů vodíku a které se používají 

na smažení a pečení a ve zpracovaných 

potravinách za účelem prodloužení jejich 

trvanlivosti); 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  4 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že se v případě 

tuků s obsahem transmastných kyselin 

jedná o nenasycené tuky v potravinách 

získávaných z přežvýkavců, jako jsou 

mléčné výrobky a maso, a v průmyslově 

vyráběných částečně hydrogenovaných 

rostlinných tucích (rostlinných tucích, které 

se zpracovávají přidáním atomů vodíku 

a které se používají na smažení a pečení 

a ve zpracovaných potravinách za účelem 

prodloužení jejich trvanlivosti); 

A. vzhledem k tomu, že se v případě 

tuků s obsahem transmastných kyselin 

jedná o zvláštní typ nenasycených tuků 

v potravinách získávaných z přežvýkavců, 

jako jsou mléčné výrobky a maso, 

a v průmyslově vyráběných částečně 

hydrogenovaných rostlinných tucích 

(rostlinných tucích, které se zpracovávají 

přidáním atomů vodíku a které se používají 

na smažení a pečení a ve zpracovaných 

potravinách za účelem prodloužení jejich 

trvanlivosti); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  5 

Martin Häusling 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že příjem tuků 

s obsahem transmastných kyselin bývá 

většinou spojen s konzumací průmyslově 

vyráběných, částečně hydrogenovaných 

olejů, které se v průmyslu používají v celé 

řadě potravinových výrobků a nápojů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  6 

Nicola Caputo, Damiano Zoffoli, Massimo Paolucci, Simona Bonafè, Elena Gentile, 

Renata Briano 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že toto usnesení 

se týká pouze mastných kyselin, které jsou 

vyráběny průmyslově; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  7 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že tuky s 

obsahem transmastných kyselin se mohou 

vyskytovat jak v balených, tak i 

v nebalených potravinách, jako jsou volně 

prodávané potraviny a potraviny 

podávané ve stravovacích a pohostinských 

službách; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  8 

Renate Sommer, Birgit Collin-Langen 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že Evropský 

úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) 

roku 2010 dospěl k závěru, že tuky s 

obsahem transmastných kyselin 

pocházející z přežvýkavců mají podobné 

účinky jako ty, které se vyskytují 

v průmyslově vyráběných potravinách; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  9 

Nicola Caputo 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že tuk 

z přežvýkavců, s nímž se setkáváme 

např. v mléčných výrobcích a hovězím, 

obsahuje 3–6 % transmastných kyselin; 

vypouští se 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  10 

Martin Häusling 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že tuk 

z přežvýkavců, s nímž se setkáváme 

např. v mléčných výrobcích a hovězím, 

obsahuje 3–6 % transmastných kyselin; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  11 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že tuk 

z přežvýkavců, s nímž se setkáváme 

např. v mléčných výrobcích a hovězím, 
obsahuje 3–6 % transmastných kyselin; 

B. vzhledem k tomu, že tuk z 

přežvýkavců obsahuje 3–6 % 

transmastných kyselin; 
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Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  12 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že tuk 

z přežvýkavců, s nímž se setkáváme 

např. v mléčných výrobcích a hovězím, 

obsahuje 3–6 % transmastných kyselin; 

B. vzhledem k tomu, že tuk 

z přežvýkavců, s nímž se setkáváme 

např. v mléčných výrobcích a hovězím, 

obsahuje 3–6 % transmastných kyselin, 

nicméně lidská spotřeba přirozeně se 

vyskytujících tuků s obsahem 

transmastných kyselin pocházejících 

z přežvýkavců je obecně nízká; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  13 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ba. vzhledem k tomu, že některé tuky 

s obsahem transmastných kyselin, jako je 

kyselina olejová, jsou obsaženy jak v 

mateřském mléce, tak v mléčných 

výrobcích a mase přežvýkavců a vzhledem 

k tomu, že tyto tuky s obsahem 

transmastných kyselin pocházející z 

přežvýkavců jsou proto ze své povahy – v 

přiměřeném množství – součástí zdravé 

lidské stravy, jejíž součástí navíc byly od 

nepaměti, a to i v případě mladých 

dospělých a dospělých; 

Or. nl 
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Pozměňovací návrh  14 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že spotřeba 

přirozeně se vyskytujících tuků 

se obsahem transmastných kyselin 

pocházejících z přežvýkavců je obecně 

nízká; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  15 

Ulrike Müller, Anneli Jäätteenmäki, Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že spotřeba 

přirozeně se vyskytujících tuků se obsahem 

transmastných kyselin pocházejících 

z přežvýkavců je obecně nízká; 

C. vzhledem k tomu, že spotřeba 

přirozeně se vyskytujících tuků se obsahem 

transmastných kyselin pocházejících 

z přežvýkavců je obecně nízká; vzhledem k 

tomu, že Světová zdravotnická organizace 

uvádí, že není pravděpodobné, že by tyto 

přirozeně se vyskytující tuky s obsahem 

transmastných kyselin představovaly v 

rámci obvyklého stravování v reálném 

světě zdravotní riziko; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  16 

Renate Sommer, Birgit Collin-Langen 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že spotřeba 

přirozeně se vyskytujících tuků se obsahem 

transmastných kyselin pocházejících 

z přežvýkavců je obecně nízká; 

C. vzhledem k tomu, že spotřeba 

přirozeně se vyskytujících tuků se obsahem 

transmastných kyselin pocházejících 

z přežvýkavců je obecně nízká; vzhledem k 

tomu, že se však spotřeba masa v EU 

neustále zvyšuje; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  17 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ca. vzhledem k tomu, že savci 

transmastnou kyselinu olejovou 

přeměňují spolu s polynenasycenými 

mastnými kyselinami přirozenou 

biohydrogenací na transmastnou kyselinu 

linolovou, která má v laboratorních 

testech antikarcinogenní účinky1a; 

 __________________ 

  a A.L. Lock, B.A. Corl, D.M. Barbano, 

D.E Bauman, C. Ip : The 

anticarcinogenic effect of trans-11 18:1 is 

dependent on its conversion to cis-9, 

trans-11 CLA by delta9-desaturase in rats. 

J.Nutr. 134, s. 2698–2704 (2007)  

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  18 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C b (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Cb. vzhledem k tomu, že podle 

výzkumných pracovníků existují vědecké 

důkazy1a o tom, že transmastná kyselina 

olejová, která se nachází v mléčných 

výrobcích a v hovězím mase, pokud se 

přijímá v množství a z druhů potravin 

běžných v průměrné lidské stravě, nemůže 

být spojována s vyšším rizikem 

kardiovaskulárních onemocnění, ale 

možná může souviset s nižším rizikem 

těchto potíží; 

 __________________ 

  a Am J Clin Nutr ajcn123646, vydáno dne 

11. listopadu 2015. 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  19 

Renate Sommer, Birgit Collin-Langen 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že v EU dochází 

k trvalému nárůstu spotřeby masa; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  20 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že v EU dochází 

k trvalému nárůstu spotřeby masa; 

vypouští se 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  21 

Nicola Caputo 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že v EU dochází 

k trvalému nárůstu spotřeby masa; 

vypouští se 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  22 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že v EU dochází 

k trvalému nárůstu spotřeby masa; 

vypouští se 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  23 

Frédérique Ries 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že v EU dochází 

k trvalému nárůstu spotřeby masa; 

D. vzhledem k tomu, že spotřeba 

masa v EU vykazuje sestupnou tendenci, 

ačkoliv mezi členskými státy jsou rozdíly; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  24 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že v EU dochází 

k trvalému nárůstu spotřeby masa; 

D. vzhledem k tomu, že spotřeba v EU 

dochází k trvalému nárůstu spotřeby masa 

a zpracovaných masných výrobků; 

Or. hr 

 

Pozměňovací návrh  25 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že mnoho 

restaurací a zařízení s rychlým 

občerstvením používá k fritování tuky 

obsahující transmastné kyseliny, protože 

jsou laciné a mohou se v průmyslových 

fritézách používat opakovaně; 

E. vzhledem k tomu, že je 

politováníhodné, že mnoho restaurací 

a zařízení s rychlým občerstvením používá 

k fritování tuky obsahující transmastné 

kyseliny, protože jsou laciné a mohou se 

v průmyslových fritézách používat 

opakovaně; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  26 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že mnoho 

restaurací a zařízení s rychlým 

občerstvením používá k fritování tuky 

obsahující transmastné kyseliny, protože 

jsou laciné a mohou se v průmyslových 

E. vzhledem k tomu, že mnoho 

stravovacích zařízení a zařízení s rychlým 

občerstvením používá k fritování tuky 

obsahující transmastné kyseliny, protože 

jsou laciné a mohou se v průmyslových 
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fritézách používat opakovaně; fritézách používat opakovaně; 

Or. hr 

 

Pozměňovací návrh  27 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že při přípravě 

určitých druhů potravin (např. při fritování) 

vznikají další transmastné kyseliny; 

F. vzhledem k tomu, že při přípravě 

určitých druhů potravin (např. při přípravě 

sušenek, zákusků, slaného občerstvení 

nebo při fritování) vznikají další 

transmastné kyseliny; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  28 

Renate Sommer, Birgit Collin-Langen 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že se spotřeba 

průmyslově vyráběných částečně 

hydrogenovaných rostlinných olejů pojí se 

zvýšeným rizikem vzniku 

kardiovaskulárních chorob, neplodnosti, 

endometriózy, žlučových kamenů, 

Alzheimerovy nemoci, diabetu a některých 

druhů nádorových onemocnění; 

G. vzhledem k tomu, že se spotřeba 

průmyslově vyráběných částečně 

hydrogenovaných rostlinných olejů pojí se 

zvýšeným rizikem vzniku 

kardiovaskulárních chorob; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  29 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 
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Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že se spotřeba 

průmyslově vyráběných částečně 

hydrogenovaných rostlinných olejů pojí se 

zvýšeným rizikem vzniku 

kardiovaskulárních chorob, neplodnosti, 

endometriózy, žlučových kamenů, 

Alzheimerovy nemoci, diabetu a některých 

druhů nádorových onemocnění; 

G. vzhledem k tomu, že se častá 

spotřeba průmyslově vyráběných částečně 

hydrogenovaných rostlinných olejů pojí se 

zvýšeným rizikem vzniku 

kardiovaskulárních chorob, neplodnosti, 

endometriózy, žlučových kamenů, 

Alzheimerovy nemoci, diabetu a některých 

druhů nádorových onemocnění; 

Or. hr 

 

Pozměňovací návrh  30 

Frédérique Ries 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že se spotřeba 

průmyslově vyráběných částečně 

hydrogenovaných rostlinných olejů pojí se 

zvýšeným rizikem vzniku 

kardiovaskulárních chorob, neplodnosti, 

endometriózy, žlučových kamenů, 

Alzheimerovy nemoci, diabetu a některých 

druhů nádorových onemocnění; 

G. vzhledem k tomu, že se spotřeba 

průmyslově vyráběných částečně 

hydrogenovaných rostlinných olejů pojí se 

zvýšeným rizikem vzniku 

kardiovaskulárních chorob, neplodnosti, 

endometriózy, žlučových kamenů, 

Alzheimerovy nemoci, diabetu, některých 

druhů nádorových onemocnění a obezity; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  31 

Nicola Caputo, Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Elena Gentile, Renata Briano, 

Massimo Paolucci 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že se spotřeba G. vzhledem k tomu, že se spotřeba 



 

PE587.689v01-00 16/43 AM\1102820CS.docx 

CS 

průmyslově vyráběných částečně 

hydrogenovaných rostlinných olejů pojí se 

zvýšeným rizikem vzniku 

kardiovaskulárních chorob, neplodnosti, 

endometriózy, žlučových kamenů, 

Alzheimerovy nemoci, diabetu a některých 

druhů nádorových onemocnění; 

průmyslově vyráběných částečně 

hydrogenovaných rostlinných olejů pojí se 

zvýšeným rizikem vzniku 

kardiovaskulárních chorob, neplodnosti, 

endometriózy, žlučových kamenů, 

Alzheimerovy nemoci, diabetu, obezity 

a některých druhů nádorových 

onemocnění; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  32 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že se spotřeba 

průmyslově vyráběných částečně 

hydrogenovaných rostlinných olejů pojí se 

zvýšeným rizikem vzniku 

kardiovaskulárních chorob, neplodnosti, 

endometriózy, žlučových kamenů, 

Alzheimerovy nemoci, diabetu a některých 

druhů nádorových onemocnění; 

G. vzhledem k tomu, že se spotřeba 

průmyslově vyráběných částečně 

hydrogenovaných rostlinných olejů pojí se 

zvýšeným rizikem vzniku 

kardiovaskulárních chorob, neplodnosti, 

endometriózy, žlučových kamenů, 

Alzheimerovy nemoci, diabetu a některých 

druhů nádorových onemocnění; vzhledem 

k tomu, že konzumace tuků obsahujících 

transmastné kyseliny zvyšuje riziko 

srdečních onemocnění více než jakýkoli 

jiný dlouhodobý faktor; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  33 

Frédérique Ries 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ga. vzhledem k tomu, že evropské 

orgány musejí učinit veškerá nezbytná 

opatření k omezení příčin obezity – jedná 
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se o onemocnění v pravém slova smyslu, a 

jak zdůrazňuje studie WHO zveřejněná v 

květnu 2015, pokud nezasáhneme, do 

roku 2030 přeroste v EU ve skutečnou 

epidemii; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  34 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

H. vzhledem k tomu, že příjem tuků 

s obsahem transmastných kyselin je jedním 

z rizikových faktorů (více než u kterékoli 

jiné výživné látky vztaženo na jednu 

kalorii) zejména z hlediska rozvoje 

ischemické choroby srdeční, což je 

onemocnění, které má podle střízlivých 

odhadů v EU na svědomí přibližně 660 000 

úmrtí ročně, neboli asi 14% z celkového 

počtu úmrtí; 

H. vzhledem k tomu, že příjem tuků 

s obsahem transmastných kyselin zvyšuje 

riziko (více než u kterékoli jiné výživné 

látky vztaženo na jednu kalorii) z hlediska 

rozvoje ischemické choroby srdeční, což je 

onemocnění, které má podle střízlivých 

odhadů v EU na svědomí přibližně 660 000 

úmrtí ročně, neboli asi 14 % z celkového 

počtu úmrtí; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  35 

Lynn Boylan 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění J 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

J. vzhledem k tomu, že WHO vydala 

konkrétnější doporučení, že by se nemělo 

konzumovat více než 1 % denní energie ve 

formě tuků s obsahem transmastných 

kyselin; 

J. vzhledem k tomu, že WHO vydala 

konkrétnější doporučení, že by se mělo 

konzumovat méně než 1 % denní energie 

ve formě tuků s obsahem transmastných 

kyselin1a; 

 __________________ 

 1a 
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http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/4

2665/1/WHO_TRS_916.pdf?ua=1 pg89, 

WHO/FAO technical report series 916. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  36 

Renate Sommer, Birgit Collin-Langen 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění M a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ma. vzhledem k tomu, že dostupné 

údaje dosud vykazují značné nedostatky, 

protože ve výše uvedených studiích nebyly 

posuzovány téměř žádné výrobky z masa, 

mléčné výrobky nebo mléčné dezerty; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  37 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění N 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

N. vzhledem k tomu, že mezinárodní 

studie ukazují, že opatření zaměřená 

na omezení tuků s obsahem transmastných 

kyselin v potravinách vedou ke snížení 

jejich obsahu, aniž by zároveň docházelo 

ke zvýšení celkového obsahu tuku, a že 

tato opatření jsou realistická 

a realizovatelná a pravděpodobně budou 

mít pozitivní vliv na veřejné zdraví; 

N. vzhledem k tomu, že mezinárodní 

studie ukazují, že opatření zaměřená 

na omezení tuků s obsahem transmastných 

kyselin v potravinách vedou ke snížení 

jejich obsahu, aniž by zároveň docházelo 

ke zvýšení celkového obsahu tuku, a že 

tato opatření jsou realistická 

a realizovatelná a měla by pozitivní vliv na 

veřejné zdraví; 

Or. hr 
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Pozměňovací návrh  38 

Frédérique Ries 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění N a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Na. vzhledem k tomu, že velké 

průmyslové skupiny se zavázaly vyřazovat 

tuky s obsahem transmastných kyselin ze 

svých výrobků, a tudíž se nabízí skutečná 

příležitost stanovit na úrovni EU hraniční 

hodnotu, která by byla právně závazná a 

usnadnila by rozšíření používání 

alternativ k transmastným kyselinám v 

potravinách určených k lidské spotřebě i v 

krmivu pro zvířata, aby se snížilo riziko 

vystavení těmto kyselinám; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  39 

Martin Häusling 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění O 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

O. vzhledem k tomu, že jelikož 

znalosti o tucích s obsahem transmastných 

kyselin má pouze jedna třetina spotřebitelů 

v EU, je nutné přijmout opatření 

na zvýšení jejich informovanosti; 

O. vzhledem k tomu, že jelikož 

znalosti o tucích s obsahem transmastných 

kyselin má pouze jedna třetina spotřebitelů 

v EU, opatření týkající se označování 

nejsou účinná; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  40 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění O 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

O vzhledem k tomu, že jelikož 

znalosti o tucích s obsahem transmastných 

kyselin má pouze jedna třetina spotřebitelů 

v EU, je nutné přijmout opatření 

na zvýšení jejich informovanosti; 

O vzhledem k tomu, že jelikož 

znalosti o tucích s obsahem transmastných 

kyselin má bohužel pouze jedna třetina 

spotřebitelů v EU, je nutné přijmout 

opatření na zvýšení jejich informovanosti; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  41 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění O 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

O. vzhledem k tomu, že jelikož 

znalosti o tucích s obsahem transmastných 

kyselin má pouze jedna třetina spotřebitelů 

v EU, je nutné přijmout opatření 

na zvýšení jejich informovanosti; 

O. vzhledem k tomu, že jelikož 

znalosti o tucích s obsahem transmastných 

kyselin má pouze jedna třetina spotřebitelů 

v EU, je nutné přijmout opatření 

na zvýšení jejich informovanosti 

prostřednictvím vzdělávacího systému a 

využitím mediálních kampaní; 

Or. hr 

 

Pozměňovací návrh  42 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

P. vzhledem k tomu, že právní 

předpisy EU neregulují obsah tuků 

obsahujících transmastné kyseliny 

v potravinách, ani nevyžadují jeho uvádění 

na obalu; 

P. vzhledem k tomu, že právní 

předpisy EU nijak neregulují obsah tuků 

obsahujících transmastné kyseliny 

v potravinách, ani nevyžadují jeho uvádění 

na obalu; 

Or. el 
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Pozměňovací návrh  43 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění Q 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Q. vzhledem k tomu, že Dánsko, 

Lotyšsko, Maďarsko a Rakousko přijaly 

právní předpisy, které omezují obsah tuků 

obsahujících transmastné kyseliny 

v potravinách, zatímco většina ostatních 

členských států EU zvolila dobrovolná 

opatření, jako je samoregulace, doporučení 

ohledně stravování nebo kritéria týkající se 

složení některých tradičních výrobků; 

Q. vzhledem k tomu, že Dánsko, 

Lotyšsko, Maďarsko a Rakousko přijaly 

právní předpisy, které omezují obsah tuků 

obsahujících transmastné kyseliny 

v potravinách, zatímco většina ostatních 

členských států EU zvolila požadavky na 

označování nebo dobrovolná opatření, jako 

je samoregulace, doporučení ohledně 

stravování nebo kritéria týkající se složení 

některých tradičních výrobků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  44 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění R 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

R. vzhledem k tomu, že existují 

důkazy o tom, že zavedení zákonných 

hraničních hodnot u průmyslově 

vyráběných transmastných kyselin v 

Dánsku, které v roce 2003 omezilo obsah 

těchto kyselin v olejích a tucích na 2 %, 

bylo úspěšné a vedlo k významnému 

snížení počtu úmrtí způsobených 

kardiovaskulárními onemocněními6; 

R. vzhledem k tomu, že existují 

přesvědčivé důkazy o tom, že zavedení 

zákonných hraničních hodnot 

u průmyslově vyráběných transmastných 

kyselin v Dánsku, které v roce 2003 

omezilo obsah těchto kyselin v olejích a 

tucích na 2 %, bylo úspěšné a vedlo 

k významnému snížení počtu úmrtí 

způsobených kardiovaskulárními 

onemocněními6; 

__________________ __________________ 

6 Brandon J. et al.: Denmark’s policy on 

artificial trans fat and cardiovascular 

disease, American Journal of Preventive 

Medicine 2015 (v tisku) 

6 Brandon J. et al.: Denmark’s policy on 

artificial trans fat and cardiovascular 

disease, American Journal of Preventive 

Medicine 2015 (v tisku) 
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Or. hr 

 

Pozměňovací návrh  45 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění S 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

S. vzhledem k tomu, že jediný způsob, 

jak mohou spotřebitelé zjistit, obsahuje-li 

určitý výrobek transmastné kyseliny, je 

kontrolovat, zda jsou ve složení balených 

výrobků uvedeny částečně hydrogenované 

oleje; vzhledem k tomu, že v rámci 

stávajících právních předpisů EU mohou 

být spotřebitelé zmateni, pokud jde o rozdíl 

mezi částečně hydrogenovanými oleji 

(které obsahují mj. transmastné kyseliny) 

a plně hydrogenovanými oleji (které 

neobsahují transmastné kyseliny, ale pouze 

nasycené mastné kyseliny), jelikož podle 

nařízení (EU) č. 1169/2011 je nutné uvádět 

tyto informace na seznamu složek 

obsažených v balených potravinách; 

S. vzhledem k tomu, že jediný způsob, 

jak mohou spotřebitelé zjistit, obsahuje-li 

určitý výrobek transmastné kyseliny, je 

kontrolovat, zda jsou ve složení balených 

výrobků uvedeny částečně hydrogenované 

oleje; vzhledem k tomu, že v rámci 

stávajících právních předpisů EU mohou 

být spotřebitelé zmateni, pokud jde o rozdíl 

mezi částečně hydrogenovanými oleji 

(které obsahují mj. transmastné kyseliny) 

a plně hydrogenovanými oleji (které 

neobsahují transmastné kyseliny, ale pouze 

nasycené mastné kyseliny), jelikož podle 

nařízení (EU) č. 1169/2011 je nutné uvádět 

tyto informace na seznamu složek 

obsažených v balených potravinách; 

vzhledem k tomu, že dopad na chování 

spotřebitelů závisí také na pochopení 

nebezpečí, které představují transmastné 

kyseliny a křížová kontaminace mezi plně 

harmonizovanými a částečně 

hydrogenovanými oleji; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  46 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění S a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Sa. vzhledem k tomu, že u nebalených 

potravin není povinný seznam složek – 
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včetně uvedení přítomnosti 

hydrogenovaných olejů a výrazů „plně 

hydrogenovaný“ nebo „částečně 

hydrogenovaný“ – ani výživové údaje – 

včetně uvedení množství tuku a výrazů 

„mononenasycené“ a „polynenasycené“; 

vzhledem k tomu, že členské státy mají 

právo stanovit pravidla týkající se 

poskytování informací o nebalených 

potravinách, přičemž jedinou výjimku 

tvoří uvádění případných alergenů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  47 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění T 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

T. vzhledem k tomu, že výsledky 

nedávných studií ukázaly, že osoby s 

vyšším sociálně-ekonomickým postavením 

se stravují zdravěji než lidé s nižším 

sociálně-ekonomickým statusem a že se 

tyto rozdíly rozšiřují; 

T. vzhledem k tomu, že výsledky 

nedávných studií ukázaly, že osoby s 

vyšším sociálně-ekonomickým postavením 

se stravují zdravěji než lidé s nižším 

sociálně-ekonomickým statusem a že se 

tyto rozdíly rozšiřují spolu s tím, jak se 

zvětšuje sociální nerovnost; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  48 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění T 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

T. vzhledem k tomu, že výsledky 

nedávných studií ukázaly, že osoby s 

vyšším sociálně-ekonomickým postavením 

se stravují zdravěji než lidé s nižším 

sociálně-ekonomickým statusem a že se 

T. vzhledem k tomu, že výsledky 

nedávných studií ukázaly, že osoby s 

vyšším sociálně-ekonomickým postavením 

se stravují zdravěji než lidé s nižším 

sociálně-ekonomickým statusem a že se 
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tyto rozdíly rozšiřují; tyto rozdíly rozšiřují; v tomto ohledu jsou 

chudší lidé více vystaveni levnějším 

potravinám s vyšším podílem tuků 

s obsahem transmastných kyselin; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  49 

Lynn Boylan 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění T a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ta. vzhledem k tomu, že tuky s 

obsahem transmastných kyselin bývají 

používány v levnějších potravinách, a 

proto je pravděpodobnější, že je budou 

konzumovat lidé s nižšími příjmy, což 

zvyšuje potenciál pro prohlubování 

nerovností v oblasti zdraví; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  50 

Nicola Caputo, Damiano Zoffoli, Elena Gentile, Simona Bonafè 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění U 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

U. vzhledem k tomu, že na úrovni EU 

by měla být zavedena vhodná opatření, 

která by omezila příjem průmyslově 

vyráběných tuků s obsahem transmastných 

kyselin; 

U. vzhledem k tomu, že na úrovni EU 

by měla být přijata vhodná rozhodnutí, 

která by omezila příjem průmyslově 

vyráběných tuků s obsahem transmastných 

kyselin; 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  51 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění U 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

U. vzhledem k tomu, že na úrovni EU 

by měla být zavedena vhodná opatření, 

která by omezila příjem průmyslově 

vyráběných tuků s obsahem transmastných 

kyselin; 

U. vzhledem k tomu, že na úrovni EU 

by měla být konečně zavedena vhodná 

opatření, která by omezila příjem 

průmyslově vyráběných tuků s obsahem 

transmastných kyselin; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  52 

Martin Häusling 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění U a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ua. vzhledem k tomu, že zdravotnické 

organizace, skupiny spotřebitelů, sdružení 

zdravotnických pracovníků a 

potravinářské společnosti naléhavě 

vyzvaly1a Evropskou komisi, aby 

předložila legislativní návrh na omezení 

množství průmyslově vyráběných tuků 

s obsahem transmastných kyselin 

v potravinách na úrovni podobné té, již 

stanovily dánské orgány (tedy 2 g tuků s 

obsahem transmastných kyselin na 100 g 

tuků); 

 __________________ 

 1a 

http://www.beuc.eu/publications/open_lett

er_industrially_produced_tfas_freeeu.pdf. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  53 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění U a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ua. vzhledem k tomu, že zkušenosti 

ukazují, že potravinářský průmysl se 

dokáže přizpůsobit povinné horní hranici 

pro obsah tuků s obsahem transmastných 

kyselin bez ohledu na velikost podniku 

nebo jeho zeměpisnou polohu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  54 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. připomíná, že otázka tuků 

s obsahem transmastných kyselin 

představuje pro Evropský parlament 

prioritu, a opakuje, že je znepokojen riziky, 

které tyto látky představují pro zdraví; 

1. připomíná, že otázka tuků 

s obsahem transmastných kyselin 

představuje pro Evropský parlament 

prioritu, a opakuje, že je znepokojen riziky, 

které tyto látky představují pro lidské 

zdraví; 

Or. hr 

 

Pozměňovací návrh  55 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. připomíná, že otázka tuků 

s obsahem transmastných kyselin 

představuje pro Evropský parlament 

1. připomíná, že otázka tuků 

s obsahem transmastných kyselin 

představuje pro Evropský parlament 
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prioritu, a opakuje, že je znepokojen riziky, 

které tyto látky představují pro zdraví; 

prioritu, a opakuje, že je znepokojen riziky, 

které tyto látky představují pro zdraví, a že 

si je těchto rizik vědom; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  56 

Lynn Boylan 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. zdůrazňuje, že Spojené státy již 

oznámily, že výrobci potravin budou 

muset do poloviny roku 2018 odstranit 

částečně hydrogenované tuky z produktů 

prodávaných na jejich domácím trhu, 

protože se roku 2015 dospělo k závěru, že 

tuky s obsahem transmastných kyselin 

obecně nejsou považovány za bezpečné; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  57 

Julie Girling 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. připomíná, že existují důkazy, že 

zavedením horní hranice pro obsah 

transmastných kyselin lze rychle 

dosáhnout významného příznivého účinku 

na zdraví; poukazuje v této souvislosti 

na pozitivní zkušenosti Dánska, které v 

roce 2003 zavedlo pro obsah 

transmastných kyselin v olejích a tucích 

celostátně platnou 2% horní hranici; 

2. připomíná, že existuje důkaz, že 

zavedením horní hranice pro obsah 

transmastných kyselin se dosáhne 

pozitivního přínosu, pokud jde o snížení 

výskytu obezity a onemocnění srdce; 

poukazuje v této souvislosti na zkušenosti 

Dánska, které zavedlo vnitrostátní horní 

hranici platnou od ledna 2004, podle níž 

obsah transmastných kyselin v olejích, 

tucích a potravinářských výrobcích nesmí 

přesáhnout 2 g na 100 gramů oleje nebo 

tuku; poznamenává však, že tato horní 
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hranice neplatí pro přirozeně se 

vyskytující živočišné tuky s obsahem 

transmastných kyselin; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  58 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. připomíná, že existují důkazy, že 

zavedením horní hranice pro obsah 

transmastných kyselin lze rychle dosáhnout 

významného příznivého účinku na zdraví; 

poukazuje v této souvislosti na pozitivní 

zkušenosti Dánska, které v roce 2003 

zavedlo pro obsah transmastných kyselin 

v olejích a tucích celostátně platnou 

2% horní hranici; 

2. připomíná, že existují důkazy, že 

pouhým zavedením horní hranice 

pro obsah transmastných kyselin lze rychle 

dosáhnout významného příznivého účinku 

na zdraví; poukazuje v této souvislosti 

na pozitivní zkušenosti Dánska, které v 

roce 2003 zavedlo pro obsah 

transmastných kyselin v olejích a tucích 

celostátně platnou 2% horní hranici; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  59 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že většina občanů EU 

– zejména ti nejvíce ohrožení – nemají 

informace o tucích s obsahem 

transmastných kyselin a jejich důsledcích 

pro zdraví, což jim může bránit 

v informovaném rozhodování; 

3. vyjadřuje politování nad 

skutečností, že většina občanů EU – 

zejména ti nejvíce ohrožení – nemají 

informace o tucích s obsahem 

transmastných kyselin a jejich důsledcích 

pro zdraví, což jim může bránit 

v informovaném rozhodování;  

 

Or. el 
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Pozměňovací návrh  60 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že většina občanů EU – 

zejména ti nejvíce ohrožení – nemají 

informace o tucích s obsahem 

transmastných kyselin a jejich důsledcích 

pro zdraví, což jim může bránit 

v informovaném rozhodování; 

3. zdůrazňuje, že většina občanů EU – 

zejména ti nejvíce ohrožení – nemají 

informace o škodlivosti tuků s obsahem 

transmastných kyselin a jejich důsledcích 

pro lidské zdraví, což jim může bránit 

v informovaném rozhodování; 

Or. hr 

 

Pozměňovací návrh  61 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. je znepokojen tím, že občané 

s nižším vzděláním a nižším sociálně-

ekonomickým postavením se stále 

uchylují ke konzumaci potravin s vyšším 

obsahem transmastných kyselin; 

4. je znepokojen tím, že občané 

s nejnižšími příjmy mají větší sklon 

ke konzumaci potravin s vyšším obsahem 

transmastných kyselin; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  62 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. je znepokojen tím, že občané 

s nižším vzděláním a nižším sociálně-

4. je znepokojen tím, že občané 

s nižším vzděláním a nižším sociálně-
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ekonomickým postavením se stále uchylují 

ke konzumaci potravin s vyšším obsahem 

transmastných kyselin; 

ekonomickým postavením se bohužel stále 

uchylují ke konzumaci potravin s vyšším 

obsahem transmastných kyselin; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  63 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. je znepokojen tím, že občané 

s nižším vzděláním a nižším sociálně-

ekonomickým postavením se stále uchylují 

ke konzumaci potravin s vyšším obsahem 

transmastných kyselin; 

4. je znepokojen tím, že občané 

s nižším vzděláním a nižším sociálně-

ekonomickým postavením a rovněž děti se 

stále uchylují ke konzumaci potravin 

s vyšším obsahem transmastných kyselin; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  64 

Frédérique Ries 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. je znepokojen tím, že občané 

s nižším vzděláním a nižším sociálně-

ekonomickým postavením se stále uchylují 

ke konzumaci potravin s vyšším obsahem 

transmastných kyselin; 

4. je znepokojen tím, že občané 

s nižším vzděláním a nižším sociálně-

ekonomickým postavením mají větší sklon 

ke konzumaci potravin s vyšším obsahem 

transmastných kyselin; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  65 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. uznává, že všechny stávající 

strategie zaměřené na omezení spotřeby 

tuků s obsahem transmastných kyselin jsou 

podle všeho spojeny s podstatným 

snížením obsahu těchto tuků v potravinách, 

s politováním konstatuje, že EU postrádá 

jednotný přístup k dané problematice, 

a zdůrazňuje, že samostatné kroky 

členských států povedou ke vzniku 

směsice předpisů, které mohou vyústit 

v odlišný účinek na zdraví v jednotlivých 

členských státech a navíc mohou bránit 

bezproblémovému fungování jednotného 

trhu; 

5. uznává, že všechny stávající 

strategie zaměřené na omezení spotřeby 

tuků s obsahem transmastných kyselin jsou 

podle všeho spojeny s podstatným 

snížením obsahu těchto tuků v potravinách, 

a zdůrazňuje, že jednotný přístup EU k 

dané problematice by mohl být užitečný, 

ale nesmí znemožnit přijímání přísnějších 

vnitrostátních ochranných opatření; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  66 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. uznává, že všechny stávající 

strategie zaměřené na omezení spotřeby 

tuků s obsahem transmastných kyselin jsou 

podle všeho spojeny s podstatným 

snížením obsahu těchto tuků v potravinách, 

s politováním konstatuje, že EU postrádá 

jednotný přístup k dané problematice, 

a zdůrazňuje, že samostatné kroky 

členských států povedou ke vzniku 

směsice předpisů, které mohou vyústit 

v odlišný účinek na zdraví v jednotlivých 

členských státech a navíc mohou bránit 

bezproblémovému fungování jednotného 

trhu; 

5. uznává, že všechny stávající 

strategie zaměřené na omezení spotřeby 

tuků s obsahem transmastných kyselin jsou 

podle všeho spojeny s podstatným 

snížením obsahu těchto tuků v potravinách 

a s politováním konstatuje, že EU postrádá 

jednotný přístup k dané problematice; 

Or. el 
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Pozměňovací návrh  67 

Lynn Boylan 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. uznává, že všechny stávající 

strategie zaměřené na omezení spotřeby 

tuků s obsahem transmastných kyselin jsou 

podle všeho spojeny s podstatným 

snížením obsahu těchto tuků v potravinách, 

s politováním konstatuje, že EU postrádá 

jednotný přístup k dané problematice, 

a zdůrazňuje, že samostatné kroky 

členských států povedou ke vzniku směsice 

předpisů, které mohou vyústit v odlišný 

účinek na zdraví v jednotlivých členských 

státech a navíc mohou bránit 

bezproblémovému fungování jednotného 

trhu; 

5. uznává, že všechny stávající 

strategie zaměřené na omezení spotřeby 

tuků s obsahem transmastných kyselin jsou 

podle všeho spojeny s podstatným 

snížením obsahu těchto tuků v potravinách, 

přičemž některé strategie jsou účinnější 

než jiné, s politováním konstatuje, že EU 

postrádá jednotný přístup k dané 

problematice, a zdůrazňuje, že samostatné 

kroky členských států povedou ke vzniku 

směsice předpisů, které mohou vyústit 

v odlišný účinek na zdraví v jednotlivých 

členských státech a navíc mohou bránit 

bezproblémovému fungování jednotného 

trhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  68 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. uznává, že všechny stávající 

strategie zaměřené na omezení spotřeby 

tuků s obsahem transmastných kyselin jsou 

podle všeho spojeny s podstatným 

snížením obsahu těchto tuků v potravinách, 

s politováním konstatuje, že EU postrádá 

jednotný přístup k dané problematice, 

a zdůrazňuje, že samostatné kroky 

členských států povedou ke vzniku směsice 

předpisů, které mohou vyústit v odlišný 

účinek na zdraví v jednotlivých členských 

státech a navíc mohou bránit 

bezproblémovému fungování jednotného 

5. uznává, že všechny stávající 

strategie zaměřené na omezení spotřeby 

tuků s obsahem transmastných kyselin jsou 

podle všeho spojeny s podstatným 

snížením obsahu těchto tuků v potravinách, 

s politováním konstatuje, že EU postrádá 

jednotný přístup k dané problematice, 

a zdůrazňuje, že samostatné kroky 

členských států povedou ke vzniku směsice 

předpisů, které mohou vyústit v odlišný 

účinek na zdraví v jednotlivých členských 

státech a navíc mohou bránit 

bezproblémovému fungování jednotného 
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trhu; trhu a inovacím v potravinářském 

průmyslu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  69 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. domnívá se proto, že přijetí 

opatření by nemělo být ponecháno 

na členských státech a že k tomu, aby 

u populace došlo k podstatnému omezení 

příjmu tuků s obsahem transmastných 

kyselin, jsou zapotřebí opatření na úrovni 

EU; 

6. domnívá se, že ačkoliv opatření na 

úrovni EU mohou přispět ke snížení lidské 

konzumace tuků s obsahem 

transmastných kyselin, což je záležitost 

ochrany zdraví lidí, již zaručuje článek 36 

Smlouvy o fungování Evropské unie, 

nebrání tomu, aby byla přijata přísnější 

vnitrostátní opatření podle specifik 

jednotlivých populací, která se mohou v 

různých zemích lišit; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  70 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. domnívá se proto, že přijetí 

opatření by nemělo být ponecháno 

na členských státech a že k tomu, aby 

u populace došlo k podstatnému omezení 

příjmu tuků s obsahem transmastných 

kyselin, jsou zapotřebí opatření na úrovni 

EU; 

6. domnívá se proto, že přijetí 

opatření by nemělo být ponecháno jenom 

na členských státech a že k tomu, aby 

u populace došlo k podstatnému omezení 

příjmu tuků s obsahem transmastných 

kyselin, jsou zapotřebí opatření na úrovni 

EU; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  71 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. domnívá se proto, že přijetí 

opatření by nemělo být ponecháno 

na členských státech a že k tomu, aby 

u populace došlo k podstatnému omezení 

příjmu tuků s obsahem transmastných 

kyselin, jsou zapotřebí opatření na úrovni 

EU; 

6. domnívá se proto, že přijetí 

opatření by nemělo být ponecháno pouze 

na členských státech a že k tomu, aby 

u populace došlo k podstatnému omezení 

příjmu tuků s obsahem transmastných 

kyselin, jsou zapotřebí opatření na úrovni 

EU; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  72 

Lynn Boylan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. upozorňuje na to, že podle Světové 

zdravotnické organizace1a je účinné 

provedení politiky označování tuků 

s obsahem transmastných kyselin 

pravděpodobně nejnákladnější možností, 

zatímco v zemích, které zavedly zákaz 

těchto tuků, měl tento zákaz minimální 

finanční dopad vzhledem k nízkým 

nákladům na provedení a sledování; 

 __________________ 

 1a Odstranění tuků s obsahem 

transmastných kyselin v Evropě – nástin 

koncepce, s. 6, 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf

_file/0010/288442/Eliminating-trans-fats-

in-Europe-A-policy-brief.pdf. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  73 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. domnívá se, že vzhledem 

k nedostatečné informovanosti spotřebitelů 

o negativních důsledcích spotřeby tuků 

s obsahem transmastných kyselin na zdraví 

je povinné označování těchto látek 

neúčinné a nevede u evropských občanů 

ke snižování jejich spotřeby; 

7. domnívá se, že vzhledem 

k nedostatečné informovanosti spotřebitelů 

o negativních důsledcích spotřeby tuků 

s obsahem transmastných kyselin na zdraví 

není povinné označování těchto látek 

dosud příliš účinné pro snižování jejich 

spotřeby u evropských občanů, ale přesto 

by se od něho nemělo ustupovat; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  74 

Daciana Octavia Sârbu 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. domnívá se, že vzhledem 

k nedostatečné informovanosti spotřebitelů 

o negativních důsledcích spotřeby tuků 

s obsahem transmastných kyselin na zdraví 

je povinné označování těchto látek 

neúčinné a nevede u evropských občanů 
ke snižování jejich spotřeby; 

7. domnívá se, že vzhledem 

k nedostatečné informovanosti spotřebitelů 

o negativních důsledcích spotřeby tuků 

s obsahem transmastných kyselin na zdraví 

je povinné označování těchto látek méně 

účinné než povinné horní hranice, pokud 

jde o snižování jejich spotřeby evropskými 

občany; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  75 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. domnívá se, že vzhledem 

k nedostatečné informovanosti spotřebitelů 

o negativních důsledcích spotřeby tuků 

s obsahem transmastných kyselin na zdraví 

je povinné označování těchto látek 

neúčinné a nevede u evropských občanů 

ke snižování jejich spotřeby; 

7. domnívá se, že vzhledem 

k nedostatečné informovanosti spotřebitelů 

o negativních důsledcích spotřeby tuků 

s obsahem transmastných kyselin na zdraví 

je povinné označování těchto látek 

nezbytným, nicméně nedostatečným 

nástrojem ke snižování jejich spotřeby 
evropskými občany; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  76 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. domnívá se, že vzhledem 

k nedostatečné informovanosti spotřebitelů 

o negativních důsledcích spotřeby tuků 

s obsahem transmastných kyselin na zdraví 

je povinné označování těchto látek 

neúčinné a nevede u evropských občanů 

ke snižování jejich spotřeby; 

7. domnívá se, že vzhledem 

k nedostatečné informovanosti spotřebitelů 

o negativních důsledcích spotřeby tuků 

s obsahem transmastných kyselin na zdraví 

je povinné označování těchto látek 

nedostatečně účinné a nevede 

u evropských občanů ke snižování jejich 

spotřeby; 

Or. hr 

 

Pozměňovací návrh  77 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. domnívá se, že vzhledem 

k nedostatečné informovanosti spotřebitelů 

o negativních důsledcích spotřeby tuků 

s obsahem transmastných kyselin na zdraví 

7. domnívá se, že vzhledem 

k nedostatečné informovanosti spotřebitelů 

o negativních důsledcích spotřeby tuků 

s obsahem transmastných kyselin na zdraví 
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je povinné označování těchto látek 

neúčinné a nevede u evropských občanů 

ke snižování jejich spotřeby; 

je povinné označování těchto látek 

důležitým nástrojem a vede u evropských 

občanů ke snižování jejich spotřeby; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  78 

Julie Girling 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. bere však na vědomí, že Úřad pro 

kontrolu potravin a léků Spojených států 

(USFDA) od ledna 2006 požaduje, aby 

výrobci potravin označovali průmyslově 

vyráběné tuky s obsahem transmastných 

kyselin; poznamenává, že podle odhadů 

USFDA v období od roku 2003 do roku 

2012 klesla spotřeba tuků s obsahem 

transmastných kyselin přibližně o 78 %, a 

domnívá se, že povinné označování 

sehrálo rozhodující úlohu, pokud jde o 

omezování obsahu transmastných kyselin 

v potravinách a informování spotřebitelů, 

aby si vybírali zdravější potraviny; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  79 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. vyzývá k dalšímu výzkumu 

odlišných účinků umělých a přirozeně se 

vyskytujících tuků s obsahem 

transmastných kyselin s cílem omezit 

používání umělých tuků s obsahem 

transmastných kyselin ve spotřebním 
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zboží; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  80 

Lynn Boylan 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. upozorňuje dále na to, že strategie 

označování tuků s obsahem 

transmastných kyselin se týká pouze 

některých potravin a nezahrnuje nebalené 

potraviny či jídlo v restauracích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  81 

Renate Sommer, Birgit Collin-Langen 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. žádá proto Komisi, aby stanovila 

zákonnou horní hranici pro obsah 

průmyslově vyráběných tuků s obsahem 

transmastných kyselin ve všech 

potravinách platnou na úrovni EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  82 

Renate Sommer, Birgit Collin-Langen 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 b (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7b. vítá oznámení Komise, že provede 

důkladné posouzení dopadů, aby 

vyhodnotila náklady a přínosy u možností 

různých horních mezí, a žádá Komisi, aby 

zvláště zohlednila dopad na malé a střední 

podniky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  83 

Renate Sommer, Birgit Collin-Langen 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 

navrhla povinné hraniční hodnoty 

průmyslově vyráběných transmastných 

kyselin, tak aby došlo k omezení jejich 

příjmu mezi všemi skupinami obyvatel; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  84 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 

navrhla povinné hraniční hodnoty 

průmyslově vyráběných transmastných 

kyselin, tak aby došlo k omezení jejich 

příjmu mezi všemi skupinami obyvatel; 

8. vyzývá Komisi, aby okamžitě 

navrhla povinné hraniční hodnoty 

transmastných kyselin jako složek potravin 

nebo jako konečného výrobku, tak aby 

došlo k omezení jejich příjmu mezi všemi 

skupinami obyvatel; 

Or. el 
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Pozměňovací návrh  85 

Julie Girling 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 

navrhla povinné hraniční hodnoty 

průmyslově vyráběných transmastných 

kyselin, tak aby došlo k omezení jejich 

příjmu mezi všemi skupinami obyvatel; 

8. vyzývá Komisi, aby navrhla 

povinné hraniční hodnoty průmyslově 

vyráběných transmastných kyselin, tak aby 

došlo k omezení jejich příjmu mezi všemi 

skupinami obyvatel; požaduje, aby byl 

tento návrh doprovázen posouzením 

dopadů, které vyhodnotí náklady na nová 

složení, které průmyslu vzniknou v 

důsledku povinné horní hranice, a 

možnosti přenesení těchto nákladů na 

spotřebitele; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  86 

Daciana Octavia Sârbu 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 

navrhla povinné hraniční hodnoty 

průmyslově vyráběných transmastných 

kyselin, tak aby došlo k omezení jejich 

příjmu mezi všemi skupinami obyvatel; 

8. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 

a nejpozději do 2 let navrhla povinné 

hraniční hodnoty průmyslově vyráběných 

transmastných kyselin, tak aby došlo 

k omezení jejich příjmu mezi všemi 

skupinami obyvatel; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  87 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 
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Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. dále vyzývá Komisi, aby zajistila, že 

politiky, jejichž cílem je omezit obsah 

transmastných kyselin ve zpracovaných 

potravinách, nemotivují výrobce potravin 

ke zvyšování množství palmového oleje 

v jejich produktech, protože tento olej má 

vysoké environmentální i sociální náklady 

v rozvojových zemích: odlesňování, emise 

skleníkových plynů, ničení přírodních 

stanovišť, úbytek biologické rozmanitosti, 

zabírání půdy a další vážná porušování 

lidských práv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  88 

Frédérique Ries 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. vyzývá potravinářské odvětví, aby 

dávalo přednost alternativním řešením, 

která by respektovala zdravotní normy, 

jako je používání vylepšených olejů, nové 

postupy modifikace tuků nebo kombinace 

složek nahrazujících tuky s obsahem 

transmastných kyselin (vláknina, 

celulóza, škrob, bílkovinové směsi atd.); 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  89 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. žádá dále Komisi, aby 

spolupracovala s členskými státy 

na zvýšení gramotnosti obyvatel v oblasti 

výživy a aby se zapojila do diskuze se 

zástupci průmyslu, s cílem přimět 

je ke změně složení jejich výrobků, aby 

byly zdravější; 

9. žádá dále Komisi, aby 

spolupracovala s členskými státy 

na zvýšení gramotnosti obyvatel v oblasti 

výživy a na podpoře toho, aby si 

spotřebitelé vybírali potraviny, které jsou z 

hlediska dietního a výživového zdravější, 
a aby se zapojila do diskuze se zástupci 

průmyslu, s cílem přimět je ke změně 

složení jejich výrobků, aby byly zdravější; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  90 

Julie Girling 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. žádá dále Komisi, aby 

spolupracovala s členskými státy 

na zvýšení gramotnosti obyvatel v oblasti 

výživy a aby se zapojila do diskuze se 

zástupci průmyslu, s cílem přimět 

je ke změně složení jejich výrobků, aby 

byly zdravější; 

9. žádá dále Komisi, aby 

spolupracovala s členskými státy 

na zvýšení gramotnosti v oblasti výživy, 

aby umožnila spotřebitelům vybírat si 

zdravější zpracované potraviny a aby se 

zapojila do diskuze se zástupci průmyslu, s 

cílem přimět je ke změně složení jejich 

výrobků, aby byly zdravější; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  91 

Nicola Caputo 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. žádá dále Komisi, aby 

spolupracovala s členskými státy 

na zvýšení gramotnosti obyvatel v oblasti 

9. žádá dále Komisi, aby 

spolupracovala s členskými státy na 

zlepšení znalostí obyvatel v oblasti výživy 
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výživy a aby se zapojila do diskuze se 

zástupci průmyslu, s cílem přimět 

je ke změně složení jejich výrobků, aby 

byly zdravější; 

a aby se zapojila do diskuze se zástupci 

průmyslu, s cílem přimět je k takové 

potravinové produkci, která nebude 

poškozovat zdraví lidí; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  92 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. vyzývá Komisi, aby rázněji 

podporovala výrobky s nasycenými 

mastnými kyselinami; 

Or. hr 

 


