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Pozmeňujúci návrh  1 

Ulrike Müller, Anneli Jäätteenmäki, Jasenko Selimovic 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

— so zreteľom na publikáciu WHO: 

„účinnosť politík na zníženie 

transmastných kyselín v strave: 

systematický prehľad dôkazov2;“ 

a „Odstránenie transmastných kyselín 

v Európe – prehľad politiky3“, 

so zreteľom na publikácie WHO: 

„účinnosť politík na zníženie 

transmastných kyselín v strave: 

systematický prehľad dôkazov2, 

Odstránenie transmastných kyselín 

v Európe – prehľad politiky3 a Účinok 

príjmu transmastných kyselín na krvné 

lipidy a lipoproteíny: systematické 

skúmanie a metaanalýza3a, 

__________________ __________________ 

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 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Lynn Boylan 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže transmastné kyseliny sú 

nenasýtené kyseliny, ktoré sa nachádzajú 

v potravinových výrobkoch z prežúvavcov, 

ako sú mliečne výrobky a mäso, 

a v priemyselne vyrábaných čiastočne 

hydrogenovaných rastlinných olejoch 

A. keďže transmastné kyseliny sú 

nenasýtené kyseliny, ktoré sa nachádzajú 

najmä v priemyselne vyrábaných čiastočne 

hydrogenovaných rastlinných olejoch 

(rastlinné oleje, ktoré boli pozmenené 

pridaním atómov vodíka a ktoré sa 
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(rastlinné oleje, ktoré boli pozmenené 

pridaním atómov vodíka a ktoré sa 

používajú na vyprážanie, pečenie 

a v spracovaných potravinách na 

predĺženie životnosti); 

používajú na vyprážanie, pečenie 

a v spracovaných potravinách na 

predĺženie životnosti), ale nachádzajú sa 

taktiež v potravinových výrobkoch 

z prežúvavcov, ako sú mliečne výrobky 

a mäso; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

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

Elena Gentile 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže transmastné kyseliny sú 

nenasýtené kyseliny, ktoré sa nachádzajú 

v potravinových výrobkoch z prežúvavcov, 

ako sú mliečne výrobky a mäso, 

a v priemyselne vyrábaných čiastočne 

hydrogenovaných rastlinných olejoch 

(rastlinné oleje, ktoré boli pozmenené 

pridaním atómov vodíka a ktoré sa 

používajú na vyprážanie, pečenie 

a v spracovaných potravinách na 

predĺženie životnosti); 

A. keďže transmastné kyseliny sú 

nenasýtené kyseliny, ktoré sa prirodzene 

nachádzajú v potravinových výrobkoch 

z prežúvavcov, ako sú mliečne výrobky 

a mäso, v niektorých rastlinách 

a výrobkoch rastlinného pôvodu (pór, 

hrach, šalát a repkový olej) 
a v priemyselne vyrábaných čiastočne 

hydrogenovaných rastlinných olejoch 

(rastlinné oleje, ktoré boli pozmenené 

pridaním atómov vodíka a ktoré sa 

používajú na vyprážanie, pečenie 

a v spracovaných potravinách na 

predĺženie životnosti); 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže transmastné kyseliny sú 

nenasýtené kyseliny, ktoré sa nachádzajú 

A. keďže transmastné kyseliny sú 

osobitný typ nenasýtených kyselín, ktoré 
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v potravinových výrobkoch z prežúvavcov, 

ako sú mliečne výrobky a mäso, 

a v priemyselne vyrábaných čiastočne 

hydrogenovaných rastlinných olejoch 

(rastlinné oleje, ktoré boli pozmenené 

pridaním atómov vodíka a ktoré sa 

používajú na vyprážanie, pečenie 

a v spracovaných potravinách na 

predĺženie životnosti); 

sa nachádzajú v potravinových výrobkoch 

z prežúvavcov, ako sú mliečne výrobky 

a mäso, a v priemyselne vyrábaných 

čiastočne hydrogenovaných rastlinných 

olejoch (rastlinné oleje, ktoré boli 

pozmenené pridaním atómov vodíka 

a ktoré sa používajú na vyprážanie, pečenie 

a v spracovaných potravinách na 

predĺženie životnosti); 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Martin Häusling 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Aa. keďže príjem transmastných 

kyselín je spojený najmä s konzumáciou 

priemyselne spracovaných čiastočne 

hydrogenovaných tukov, ktoré priemysel 

používa v mnohých potravinách 

a nápojoch; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

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

Renata Briano 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Aa. keďže toto uznesenie sa týka len 

priemyselne vyrábaných mastných 

kyselín; 

Or. it 
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Pozmeňujúci návrh  7 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Aa. keďže transmastné kyseliny môžu 

byť prítomné v balených potravinách i 

nebalených potravinách, ako sú voľne 

predávané potraviny a potraviny 

podávané v reštauračných a stravovacích 

zariadeniach; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Renate Sommer, Birgit Collin-Langen 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Aa. keďže EFSA v roku 2010 dospela 

k záveru, že transmastné kyseliny zo 

zdrojov pochádzajúcich z prežúvavcov 

majú podobné účinky ako transmastné 

kyseliny z priemyselných výrobkov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Nicola Caputo 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže tuk prežúvavcov 

v mliečnych výrobkoch a hovädzí tuk aj 

vypúšťa sa 
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tak obsahuje 3 – 6 % transmastných 

kyselín; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Martin Häusling 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže tuk prežúvavcov 

v mliečnych výrobkoch a hovädzí tuk aj 

tak obsahuje 3 – 6 % transmastných 

kyselín; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže tuk prežúvavcov 

v mliečnych výrobkoch a hovädzí tuk aj 

tak obsahuje 3 – 6 % transmastných 

kyselín; 

B. keďže tuk prežúvavcov stále 

obsahuje 3 – 6 % transmastných kyselín; 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže tuk prežúvavcov 

v mliečnych výrobkoch a hovädzí tuk aj 

tak obsahuje 3 – 6 % transmastných 

kyselín; 

B. keďže tuk prežúvavcov napríklad 

v mliečnych výrobkoch a hovädzí tuk  stále 

obsahuje 3 – 6 % transmastných kyselín, 

ale ľudská spotreba prirodzene sa 

vyskytujúcich transmastných kyselín 

z prežúvavcov je všeobecne nízka; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ba. keďže niektoré transmastné 

kyseliny, napríklad kyselina vakcenová, sa 

vyskytujú aj v ľudskom materskom 

mlieku aj v mliečnych výrobkoch a v mäse 

z prežúvavcov, a keďže tieto transmastné 

kyseliny z prežúvavcov preto svojou 

povahou – v primeraných množstvách – 

tvoria súčasť zdravej výživy ľudí, a tvorili 

súčasť už od nepamäti, a to aj v prípade 

mladých dospelých a dospelých; 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

C. keďže ľudská spotreba prirodzene 

sa vyskytujúcich transmastných kyselín 

z prežúvavcov je vo všeobecnosti nízka; 

vypúšťa sa 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Ulrike Müller, Anneli Jäätteenmäki, Jasenko Selimovic 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

C. keďže ľudská spotreba prirodzene 

sa vyskytujúcich transmastných kyselín 

z prežúvavcov je vo všeobecnosti nízka; 

C. keďže ľudská spotreba prirodzene 

sa vyskytujúcich transmastných kyselín 

z prežúvavcov je vo všeobecnosti nízka; 

keďže Svetová zdravotnícka organizácia 

(WHO) uvádza, že tieto prirodzene sa 

vyskytujúce transmastné kyseliny 

pravdepodobne nepredstavujú riziko 

pre zdravie v bežných reálnych diétach; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Renate Sommer, Birgit Collin-Langen 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

C. keďže ľudská spotreba prirodzene 

sa vyskytujúcich transmastných kyselín 

z prežúvavcov je vo všeobecnosti nízka; 

C. keďže ľudská spotreba prirodzene 

sa vyskytujúcich transmastných kyselín 

z prežúvavcov je vo všeobecnosti nízka; 

keďže konzumácia mäsa v EÚ však stále 

rastie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C a (nové) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ca. keďže transmastná kyselina 

vakcenová sa prirodzenou 

biohydrogenáciou pretvára spolu 

s viacnásobne nenasýtenými mastnými 

kyselinami na transmastnú kyselinu 

rumenovú, ktorá má v laboratórnych 

testoch protirakovinové účinky1 a; 

 __________________ 

 1 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 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Cb. keďže podľa výskumných 

pracovníkov existujú vedecké dôkazy1 a, že 

transmastná kyselina vakcenová, ktorá sa 

nachádza v mliečnych výrobkoch 

a hovädzom mäse, ak sa konzumuje 

v množstvách a druhoch jedla, ktoré sa 

nachádzajú v priemernej ľudskej diéte, 

nemôže byť spájaná so zvýšeným rizikom 

srdcovocievnych ochorení, ale môže byť 

spojené so znížením rizika týchto ťažkostí; 

 __________________ 

 1 a Am J Clin Nutr ajcn123646, 

uverejnené 11. novembra 2015. 

Or. nl 
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Pozmeňujúci návrh  19 

Renate Sommer, Birgit Collin-Langen 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže konzumácia mäsa v EÚ 

stále rastie; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže konzumácia mäsa v EÚ 

stále rastie; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Nicola Caputo 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže konzumácia mäsa v EÚ 

stále rastie; 

vypúšťa sa 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Annie Schreijer-Pierik 
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Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže konzumácia mäsa v EÚ 

stále rastie; 

vypúšťa sa 

Or. nl 

Pozmeňujúci návrh  23 

Frédérique Ries 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže konzumácia mäsa v EÚ stále 

rastie; 

D. keďže konzumácia mäsa vykazuje 

klesajúcu tendenciu v EÚ, hoci existujú 

rozdiely medzi jednotlivými štátmi; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže konzumácia mäsa v EÚ stále 

rastie; 

D. keďže konzumácia mäsa 

a spracovaných mäsových výrobkov v EÚ 

stále rastie; 

Or. hr 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Notis Marias 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

E. keďže mnohé reštaurácie 

a zariadenia rýchleho občerstvenia 

používajú transmastné kyseliny na ponorné 

vyprážanie potravín, pretože transmastné 

kyseliny nie sú finančne nákladné a možno 

ich v priemyselných fritézach použiť 

mnohokrát; 

E. keďže je poľutovaniahodné, že 

mnohé reštaurácie a zariadenia rýchleho 

občerstvenia používajú transmastné 

kyseliny na ponorné vyprážanie potravín, 

pretože transmastné kyseliny nie sú 

finančne nákladné a možno ich 

v priemyselných fritézach použiť 

mnohokrát; 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

E. keďže mnohé reštaurácie 

a zariadenia rýchleho občerstvenia 

používajú transmastné kyseliny na ponorné 

vyprážanie potravín, pretože transmastné 

kyseliny nie sú finančne nákladné a možno 

ich v priemyselných fritézach použiť 

mnohokrát; 

E. keďže mnohé stravovacie 

zariadenia a zariadenia rýchleho 

občerstvenia používajú transmastné 

kyseliny na ponorné vyprážanie potravín, 

pretože transmastné kyseliny nie sú 

finančne nákladné a možno ich 

v priemyselných fritézach použiť 

mnohokrát; 

Or. hr 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie F 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

F. keďže počas prípravy niektorých 

potravín (napr. pri vyprážaní) vznikajú 

ďalšie transmastné kyseliny; 

F. keďže počas prípravy niektorých 

potravín (napr. sušienky, koláče, slané 

pochutiny, vyprážané jedlá) vznikajú 

ďalšie transmastné kyseliny; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Renate Sommer, Birgit Collin-Langen 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

G. keďže konzumácia priemyselne 

vyrábaných hydrogenovaných rastlinných 

olejov sa spája s vyšším rizikom vzniku 

srdcovo-cievnych ochorení, neplodnosti, 

endometriózy, žlčníkových kameňov, 

Alzheimerovej choroby, cukrovky 

a niektorých druhov rakoviny; 

G. keďže konzumácia priemyselne 

vyrábaných čiastočne hydrogenovaných 

rastlinných olejov sa spája so zvýšeným 

rizikom srdcovo-cievnych ochorení; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

G. keďže konzumácia priemyselne 

vyrábaných hydrogenovaných rastlinných 

olejov sa spája s vyšším rizikom vzniku 

srdcovo-cievnych ochorení, neplodnosti, 

endometriózy, žlčníkových kameňov, 

Alzheimerovej choroby, cukrovky 

a niektorých druhov rakoviny; 

G. keďže častá konzumácia 

priemyselne vyrábaných hydrogenovaných 

rastlinných olejov sa spája s vyšším 

rizikom vzniku srdcovo-cievnych ochorení, 

neplodnosti, endometriózy, žlčníkových 

kameňov, Alzheimerovej choroby, 

cukrovky a niektorých druhov rakoviny; 

Or. hr 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Frédérique Ries 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

G. keďže konzumácia priemyselne 

vyrábaných hydrogenovaných rastlinných 

olejov sa spája s vyšším rizikom vzniku 

srdcovo-cievnych ochorení, neplodnosti, 

endometriózy, žlčníkových kameňov, 

Alzheimerovej choroby, cukrovky 

a niektorých druhov rakoviny; 

G. keďže konzumácia priemyselne 

vyrábaných hydrogenovaných rastlinných 

olejov sa spája s vyšším rizikom vzniku 

srdcovo-cievnych ochorení, neplodnosti, 

endometriózy, žlčníkových kameňov, 

Alzheimerovej choroby, cukrovky, 

niektorých druhov rakoviny a obezity; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

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

Massimo Paolucci 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

G. keďže konzumácia priemyselne 

vyrábaných hydrogenovaných rastlinných 

olejov sa spája s vyšším rizikom vzniku 

srdcovo-cievnych ochorení, neplodnosti, 

endometriózy, žlčníkových kameňov, 

Alzheimerovej choroby, cukrovky 

a niektorých druhov rakoviny; 

G. keďže konzumácia priemyselne 

vyrábaných hydrogenovaných rastlinných 

olejov sa spája s vyšším rizikom vzniku 

srdcovo-cievnych ochorení, neplodnosti, 

endometriózy, žlčníkových kameňov, 

Alzheimerovej choroby, cukrovky, obezity 

a niektorých druhov rakoviny; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Notis Marias 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

G. keďže konzumácia priemyselne 

vyrábaných hydrogenovaných rastlinných 

olejov sa spája s vyšším rizikom vzniku 

srdcovo-cievnych ochorení, neplodnosti, 

endometriózy, žlčníkových kameňov, 

G. keďže konzumácia priemyselne 

vyrábaných hydrogenovaných rastlinných 

olejov sa spája s vyšším rizikom vzniku 

srdcovo-cievnych ochorení, neplodnosti, 

endometriózy, žlčníkových kameňov, 
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Alzheimerovej choroby, cukrovky 

a niektorých druhov rakoviny; 

Alzheimerovej choroby, cukrovky 

a niektorých druhov rakoviny; keďže 

spotreba transmastných kyselín zvyšuje 

riziko ochorení srdca viac, než akýkoľvek 

iný dlhodobý faktor;  

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Frédérique Ries 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ga. keďže európske orgány by mali 

prijať všetky potrebné opatrenia na 

obmedzenie príčin obezity, ktorá je 

chorobou a hrozí, že sa v EÚ do roku 

2030 stane až epidémiou, ak sa 

nepodniknú žiadne kroky, ako to 

zdôrazňuje štúdia WHO zverejnená v máji 

2015; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Notis Marias 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

H. keďže vysoký príjem 

transmastných kyselín patrí medzi rizikové 

faktory (viac než akákoľvek iná živina pri 

izokalorickom porovnaní) vedúce najmä 

ku vzniku koronárnej choroby srdca, 

ktorá podľa konzervatívneho odhadu 

zapríčiňuje v EÚ približne 660 tisíc úmrtí 

ročne alebo približne 14% celkového počtu 

úmrtí; 

H. keďže vysoký príjem 

transmastných kyselín zvyšuje riziko 

vzniku koronárnej choroby srdca, 

ktorá podľa konzervatívneho odhadu 

zapríčiňuje v EÚ približne 660 tisíc úmrtí 

ročne alebo približne 14 % celkového 

počtu úmrtí; 
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Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Lynn Boylan 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie J 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

J. keďže WHO konkrétnejšie 

odporúča, že v podobe transmastných 

kyselín by sa nemalo skonzumovať viac 

než 1 % denného energetického príjmu; 

J. keďže WHO konkrétnejšie 

odporúča, že v podobe transmastných 

kyselín by malo konzumovať menej než 1 

% denného energetického príjmu1a; 

 __________________ 

 1a 

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

2665/1/WHO_TRS_916.pdf?ua=1 s. 89, 

WHO/FAO technical report series 916. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Renate Sommer, Birgit Collin-Langen 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie M a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ma. keďže stále existujú značné 

nedostatky v dostupných údajoch, keďže 

v uvedených štúdiách sa neskúmali 

takmer žiadne mliečne výrobky a mliečne 

dezerty; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 
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Návrh uznesenia 

Odôvodnenie N 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

N. keďže medzinárodné štúdie 

dokazujú, že politiky zamerané na 

obmedzenie obsahu transmastných kyselín 

v potrave vedú k zníženiu ich obsahu bez 

toho, aby dochádzalo k zvýšeniu celkového 

obsahu tuku; tieto politiky sú 

realizovateľné, dosiahnuteľné a môžu mať 

pozitívny dosah na verejné zdravie; 

N. keďže medzinárodné štúdie 

dokazujú, že politiky zamerané na 

obmedzenie obsahu transmastných kyselín 

v potrave vedú k zníženiu ich obsahu bez 

toho, aby dochádzalo k zvýšeniu celkového 

obsahu tuku; tieto politiky sú 

realizovateľné, dosiahnuteľné a mali by 

pozitívny dosah na verejné zdravie; 

Or. hr 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Frédérique Ries 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie N a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Na. keďže niektoré veľké priemyselné 

skupiny začali postupne vyraďovať 

používanie transmastných kyselín vo 

svojich výrobkoch, a keďže teda existuje 

skutočná príležitosť zaviesť právne 

záväzné limitné hodnoty na úrovni EÚ, 

ktoré by uľahčili všeobecné používanie 

alternatív voči transmastným kyselinám, 

v potravinách i v krmivách, s cieľom 

znížiť riziko expozície; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Martin Häusling 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie O 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

O. keďže skutočnosť, že iba tretina 

spotrebiteľov v EÚ má znalosti o 

transmastných kyselinách, dokazuje, že 

treba prijať opatrenia na zvýšenie 

informovanosti; 

O. keďže skutočnosť, že iba tretina 

spotrebiteľov v EÚ má znalosti o 

transmastných kyselinách, dokazuje, že 

opatrenia týkajúce sa označovania nie sú 

účinné; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Notis Marias 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie O 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

O keďže skutočnosť, že iba tretina 

spotrebiteľov v EÚ má znalosti o 

transmastných kyselinách, dokazuje, že 

treba prijať opatrenia na zvýšenie 

informovanosti; 

O keďže skutočnosť, že žiaľ iba 

tretina spotrebiteľov v EÚ má znalosti o 

transmastných kyselinách, dokazuje, že 

treba prijať opatrenia na zvýšenie 

informovanosti; 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie O 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

O. keďže skutočnosť, že iba tretina 

spotrebiteľov v EÚ má znalosti o 

transmastných kyselinách, dokazuje, že 

treba prijať opatrenia na zvýšenie 

informovanosti; 

O. keďže skutočnosť, že iba tretina 

spotrebiteľov v EÚ má znalosti o 

transmastných kyselinách, dokazuje, že 

treba prijať opatrenia na zvýšenie 

informovanosti cez systém školstva 

a s použitím mediálnych kampaní; 

Or. hr 

 



 

PE587.689v01-00 20/42 AM\1102820SK.docx 

SK 

Pozmeňujúci návrh  42 

Notis Marias 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie P 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

P. keďže právne predpisy EÚ 

neregulujú obsah transmastných kyselín 

v potravinových výrobkoch, ani 

nevyžadujú ich označovanie; 

P. keďže právne predpisy EÚ žiadnym 

spôsobom neregulujú obsah transmastných 

kyselín v potravinových výrobkoch, ani 

nevyžadujú ich označovanie; 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Q 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Q. keďže Rakúsko, Dánsko, Lotyšsko 

a Maďarsko zaviedli právne predpisy, ktoré 

obmedzujú obsah transmastných kyselín 

v potravinových výrobkoch, pričom 

väčšina ostatných členských štátov si 

vybrala dobrovoľné opatrenia, ako 

samoregulácia, odporúčania k stravovaniu 

či kritéria týkajúce sa zloženia osobitných 

tradičných výrobkov; 

Q. keďže Rakúsko, Dánsko, Lotyšsko 

a Maďarsko zaviedli právne predpisy, ktoré 

obmedzujú obsah transmastných kyselín 

v potravinových výrobkoch, pričom 

väčšina ostatných členských štátov EÚ si 

vybrala požiadavky na označovanie alebo 

dobrovoľné opatrenia, ako samoregulácia, 

odporúčania k stravovaniu či kritéria 

týkajúce sa zloženia osobitných tradičných 

výrobkov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie R 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

R. keďže je dokázané, že zavedenie R. keďže je presvedčivo dokázané, že 
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zákonných limitov pre priemyselne 

vyrábané transmastné kyseliny v Dánsku, 

ktoré v roku 2003 obmedzilo obsah týchto 

kyselín v olejoch a tukoch na 2 %, bolo 

úspešné a viedlo k zníženiu počtu úmrtí 

spôsobených srdcovo-cievnymi 

ochoreniami6; 

zavedenie zákonných limitov pre 

priemyselne vyrábané transmastné kyseliny 

v Dánsku, ktoré v roku 2003 obmedzilo 

obsah týchto kyselín v olejoch a tukoch na 

2 %, bolo úspešné a viedlo k zníženiu 

počtu úmrtí spôsobených srdcovo-

cievnymi ochoreniami6; 

__________________ __________________ 

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

artificial trans fat and cardiovascular 

disease, Am J Prev Med 2015 (v tlači) 

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

artificial trans fat and cardiovascular 

disease, Am J Prev Med 2015 (v tlači). 

Or. hr 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Notis Marias 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie S 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

S. keďže jediný spôsob, ako môžu 

spotrebitelia zistiť, či výrobok obsahuje 

transmastnékyseliny, je skontrolovať, či sú 

v zložení balených výrobkov uvedené 

čiastočne hydrogenované oleje; keďže 

podľa súčasných pravidiel EÚ môžu byť 

spotrebitelia zmätení, pokiaľ ide o rozdiel 

medzi čiastočne hydrogenovanými olejmi 

(obsahujúcimi okrem iného transmastné 

kyseliny) a plne hydrogenovanými olejmi 

(neobsahujúcimi žiadne transmastné 

kyseliny, ale len saturované mastné 

kyseliny), keďže v nariadení (EÚ) č. 

1169/2011 sa požaduje, aby sa táto 

informácia uvádzala na zozname zložiek 

obsiahnutých v balených potravinách; 

S. keďže jediný spôsob, ako môžu 

spotrebitelia zistiť, či výrobok obsahuje 

transmastnékyseliny, je skontrolovať, či sú 

v zložení balených výrobkov uvedené 

čiastočne hydrogenované oleje; keďže 

podľa súčasných pravidiel EÚ môžu byť 

spotrebitelia zmätení, pokiaľ ide o rozdiel 

medzi čiastočne hydrogenovanými olejmi 

(obsahujúcimi okrem iného transmastné 

kyseliny) a plne hydrogenovanými olejmi 

(neobsahujúcimi žiadne transmastné 

kyseliny, ale len saturované mastné 

kyseliny), keďže v nariadení (EÚ) č. 

1169/2011 sa požaduje, aby sa táto 

informácia uvádzala na zozname zložiek 

obsiahnutých v balených potravinách; 

keďže vplyv na správanie spotrebiteľov 

závisí aj od pochopenia nebezpečenstva 

transmastných kyselín a krížovej 

kontaminácie medzi plne 

harmonizovanými a čiastočne 

hydrogenizovanými olejmi; 

Or. el 
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Pozmeňujúci návrh  46 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie S a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Sa. keďže zoznam zložiek – spolu 

s označením hydrogenovaného oleja 

a výrazmi „úplne hydrogenovaný“ alebo 

„čiastočne hydrogenovaný“, ako aj 

vyhlásením o výživovej hodnote – vrátane 

uvedenia množstva tuku, a výrazy 

„mononenasýtené tuky“, „polynenasýtené 

tuky“, sú nepovinné pre nebalené 

potraviny; keďže členské štáty by si mali 

ponechať právo na určovanie pravidiel 

týkajúcich sa poskytovania informácií o 

nebalených potravinách s jedinou 

výnimkou údaja o možných alergénoch; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Notis Marias 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie T 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

T. keďže nedávne štúdie preukázali, 

že ľudia s vyšším sociálno-ekonomickým 

postavením sa stravujú zdravšie než ľudia 

s nižším sociálno-ekonomickým 

postavením a že tento rozdiel sa stále 

prehlbuje; 

T. keďže nedávne štúdie preukázali, 

že ľudia s vyšším sociálno-ekonomickým 

postavením sa stravujú zdravšie než ľudia 

s nižším sociálno-ekonomickým 

postavením a že tento rozdiel sa stále 

prehlbuje spolu so sociálnou 

nerovnosťou; 

Or. el 
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Pozmeňujúci návrh  48 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie T 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

T. keďže nedávne štúdie preukázali, 

že ľudia s vyšším sociálno-ekonomickým 

postavením sa stravujú zdravšie než ľudia 

s nižším sociálno-ekonomickým 

postavením a že tento rozdiel sa stále 

prehlbuje; 

T. keďže nedávne štúdie preukázali, 

že ľudia s vyšším sociálno-ekonomickým 

postavením sa stravujú zdravšie než ľudia 

s nižším sociálno-ekonomickým 

postavením, a že tento rozdiel sa stále 

prehlbuje; a v tejto súvislosti sú 

chudobnejší ľudia viac vystavení 

lacnejším potravinám s vysokým obsahom 

transmastných kyselín; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Lynn Boylan 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie T a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ta. keďže transmastné kyseliny sa 

skôr používajú v lacnejších potravinách, 

a teda je pravdepodobnejšie, že ich 

konzumujú ľudia s nižšími príjmami, čo 

zvyšuje potenciál nárastu nerovnosti 

v oblasti zdravia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Nicola Caputo, Damiano Zoffoli, Elena Gentile, Simona Bonafè 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie U 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

U. keďže by sa na úrovni EÚ mali 

zaviesť vhodné prostriedky na zníženie 

príjmu priemyselne vyrábaných 

transmastných kyselín; 

U. keďže by sa na úrovni EÚ mali 

prijať vhodné rozhodnutia na zníženie 

príjmu priemyselne vyrábaných 

transmastných kyselín; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

Notis Marias 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie U 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

U. keďže by sa na úrovni EÚ mali 

zaviesť vhodné prostriedky na zníženie 

príjmu priemyselne vyrábaných 

transmastných kyselín; 

U. keďže by sa na úrovni EÚ konečne 

mali zaviesť vhodné prostriedky na 

zníženie príjmu priemyselne vyrábaných 

transmastných kyselín; 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Martin Häusling 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie U a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ua. keďže zdravotnícke organizácie, 

spotrebiteľské skupiny, združenia 

zdravotníckych pracovníkov 

a potravinárske podniky vyzvali1a 

Komisiu, aby predložila legislatívny návrh 

na obmedzenie množstva priemyselných 

transmastných kyselín v potravinách na 

podobnú úroveň, aká bola stanovená 

podľa dánskych orgánov (t. j. 2 g 

transmastných kyselín na 100 g tuku); 
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 __________________ 

 1a 

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

er_industrially_produced_tfas_freeeu.pdf. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie U a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ua. keďže zo skúseností vyplýva, že 

potravinársky priemysel sa dokáže 

prispôsobiť limitu obsahu transmastných 

kyselín bez ohľadu na veľkosť podniku 

alebo jeho geografickú polohu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. pripomína, že otázka transmastných 

kyselín je pre Európsky parlament 

prioritou, a opakuje svoje znepokojenie, 

pokiaľ ide o riziká, ktoré predstavujú 

transmastné kyseliny z hľadiska zdravia; 

1. pripomína, že otázka transmastných 

kyselín je pre Európsky parlament 

prioritou, a opakuje svoje znepokojenie, 

pokiaľ ide o riziká, ktoré predstavujú 

transmastné kyseliny z hľadiska ľudského 

zdravia; 

Or. hr 

 

Pozmeňujúci návrh  55 

Notis Marias 
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Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. pripomína, že otázka transmastných 

kyselín je pre Európsky parlament 

prioritou, a opakuje svoje znepokojenie, 

pokiaľ ide o riziká, ktoré predstavujú 

transmastné kyseliny z hľadiska zdravia; 

1. pripomína, že otázka transmastných 

kyselín je pre Európsky parlament 

prioritou, a opakuje svoje znepokojenie 

a povedomie, pokiaľ ide o riziká, ktoré 

predstavujú transmastné kyseliny 

z hľadiska zdravia; 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  56 

Lynn Boylan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. zdôrazňuje, že USA už oznámili, že 

výrobcovia potravín budú musieť 

odstrániť čiastočne hydrogenované oleje 

z výrobkov, ktoré sa predávajú na 

domácom trhu, od polovice roka 2018, 

vzhľadom na záver z roku 2015, že 

transmastné kyseliny nie sú všeobecne 

uznávané ako bezpečné; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  57 

Julie Girling 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. pripomína, že existujú dôkazy 

potvrdzujúce, že obmedzenie 

transmastných kyselín môže priniesť 

rýchle a výrazné zdravotné zlepšenia; 

2. pripomína, že existujú dôkazy, že 

limity transmastných kyselín pozitívne 

prispievajú k zníženiu obezity a ochorení 

srdca; v tejto súvislosti poukazuje na 
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v tejto súvislosti poukazuje na pozitívnu 

skúsenosť Dánska, ktoré v roku 2003 

zaviedlo celoštátnu 2 % hornú hranicu 

pre obsah transmastných kyselín v olejoch 

a tukoch; 

skúsenosti v Dánsku, ktoré zaviedlo 

vnútroštátny limit platný od januára 2004, 

podľa ktorého obsah transmastných 

kyselín v olejoch, tukoch 

a potravinárskych výrobkoch nesmie 

prekročiť 2 gramy na 100 gramov oleja 

alebo tuku; konštatuje však, že tento limit 

sa nevzťahuje na živočíšne tuky 

s prirodzeným obsahom transmastných 

kyselín; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. pripomína, že existujú dôkazy 

potvrdzujúce, že obmedzenie 

transmastných kyselín môže priniesť rýchle 

a výrazné zdravotné zlepšenia; v tejto 

súvislosti poukazuje na pozitívnu 

skúsenosť Dánska, ktoré v roku 2003 

zaviedlo celoštátnu 2 % hornú hranicu pre 

obsah transmastných kyselín v olejoch 

a tukoch; 

2. pripomína, že existujú dôkazy 

potvrdzujúce, že iba obmedzenie 

transmastných kyselín môže priniesť rýchle 

a výrazné zdravotné zlepšenia; v tejto 

súvislosti poukazuje na pozitívnu 

skúsenosť Dánska, ktoré v roku 2003 

zaviedlo celoštátnu 2 % hornú hranicu pre 

obsah transmastných kyselín v olejoch 

a tukoch; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

Notis Marias 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. zdôrazňuje, že väčšina obyvateľov 

EÚ – predovšetkým tých najzraniteľnejších 

– nemá dostatok informácií o 

transmastných kyselinách a ich dôsledkoch 

3. ľutuje, že väčšina obyvateľov EÚ – 

predovšetkým tých najzraniteľnejších – 

nemá dostatok informácií o transmastných 

kyselinách a ich dôsledkoch pre zdravie, čo 
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pre zdravie, čo im môže brániť 

v informovanom rozhodovaní o ich 

konzumácii; 

im môže brániť v informovanom 

rozhodovaní o ich konzumácii;  

 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  60 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. zdôrazňuje, že väčšina obyvateľov 

EÚ – predovšetkým tých najzraniteľnejších 

– nemá dostatok informácií o 

transmastných kyselinách a ich dôsledkoch 

pre zdravie, čo im môže brániť 

v informovanom rozhodovaní o ich 

konzumácii; 

3. zdôrazňuje, že väčšina obyvateľov 

EÚ – predovšetkým tých najzraniteľnejších 

– nemá dostatok informácií o škodlivosti 

transmastných kyselín a ich dôsledkoch pre 

ľudské zdravie, čo im môže brániť 

v informovanom rozhodovaní o ich 

konzumácii; 

Or. hr 

 

Pozmeňujúci návrh  61 

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. je znepokojený tým, že občania 

s nižším vzdelaním a sociálno-

ekonomickým postavením sa stále 

uchyľujú ku konzumácii potravín 
s vyšším obsahom transmastných kyselín; 

4. je znepokojený tým, že občania 

s nižším príjmom sú náchylnejší 

konzumovať potraviny s vyšším obsahom 

transmastných kyselín; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  62 

Notis Marias 
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Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. je znepokojený tým, že občania 

s nižším vzdelaním a sociálno-

ekonomickým postavením sa stále 

uchyľujú ku konzumácii potravín s vyšším 

obsahom transmastných kyselín; 

4. je znepokojený tým, že občania 

s nižším vzdelaním a sociálno-

ekonomickým postavením sa žiaľ stále 

uchyľujú ku konzumácii potravín s vyšším 

obsahom transmastných kyselín; 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  63 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. je znepokojený tým, že občania 

s nižším vzdelaním a sociálno-

ekonomickým postavením sa stále 

uchyľujú ku konzumácii potravín s vyšším 

obsahom transmastných kyselín; 

4. je znepokojený tým, že občania 

s nižším vzdelaním a sociálno-

ekonomickým postavením, ako aj deti, sa 

stále uchyľujú ku konzumácii potravín 

s vyšším obsahom transmastných kyselín; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  64 

Frédérique Ries 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. je znepokojený tým, že občania 

s nižším vzdelaním a sociálno-

ekonomickým postavením sa stále 

uchyľujú ku konzumácii potravín s vyšším 

obsahom transmastných kyselín; 

4. je znepokojený tým, že občania 

s nižším vzdelaním a sociálno-

ekonomickým postavením sa častejšie 

uchyľujú ku konzumácii potravín s vyšším 

obsahom transmastných kyselín; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  65 

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. uznáva, že všetky existujúce 

stratégie na zníženie transmastných kyselín 

zrejme súvisia s výrazným znížením 

obsahu transmastných kyselín 

v potravinách, vyjadruje poľutovanie nad 

nedostatočne harmonizovaným prístupom 
EÚ k transmastným kyselinám 

a zdôrazňuje, že samostatné opatrenia 

členských štátov budú viesť k zmesi 

predpisov, ktoré sa môžu prejaviť rôznymi 

účinkami na zdravie v jednotlivých 

členských štátoch a navyše môžu brániť 

bezproblémovému fungovaniu jednotného 

trhu; 

5. uznáva, že všetky existujúce 

stratégie na zníženie transmastných kyselín 

zrejme súvisia s výrazným znížením 

obsahu transmastných kyselín 

v potravinách, zdôrazňuje, že 

harmonizovaný prístup EÚ k 

transmastným kyselinám by mohol byť 

užitočný, ale nemal by zamedziť prijatiu 

prísnejších vnútroštátnych opatrení; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  66 

Notis Marias 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. uznáva, že všetky existujúce 

stratégie na zníženie transmastných kyselín 

zrejme súvisia s výrazným znížením 

obsahu transmastných kyselín 

v potravinách, vyjadruje poľutovanie nad 

nedostatočne harmonizovaným prístupom 

EÚ k transmastným kyselinám 

a zdôrazňuje, že samostatné opatrenia 

členských štátov budú viesť k zmesi 

predpisov, ktoré sa môžu prejaviť rôznymi 

účinkami na zdravie v jednotlivých 

členských štátoch a navyše môžu brániť 

5. uznáva, že všetky existujúce 

stratégie na zníženie transmastných kyselín 

zrejme súvisia s výrazným znížením 

obsahu transmastných kyselín 

v potravinách a vyjadruje poľutovanie nad 

nedostatočne harmonizovaným prístupom 

EÚ k transmastným kyselinám; 
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bezproblémovému fungovaniu jednotného 

trhu; 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  67 

Lynn Boylan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. uznáva, že všetky existujúce 

stratégie na zníženie transmastných kyselín 

zrejme súvisia s výrazným znížením 

obsahu transmastných kyselín 

v potravinách, vyjadruje poľutovanie nad 

nedostatočne harmonizovaným prístupom 

EÚ k transmastným kyselinám 

a zdôrazňuje, že samostatné opatrenia 

členských štátov budú viesť k zmesi 

predpisov, ktoré sa môžu prejaviť rôznymi 

účinkami na zdravie v jednotlivých 

členských štátoch a navyše môžu brániť 

bezproblémovému fungovaniu jednotného 

trhu; 

5. uznáva, že všetky existujúce 

stratégie na zníženie transmastných kyselín 

zrejme súvisia s výrazným znížením 

obsahu transmastných kyselín 

v potravinách, pričom niektoré stratégie sú 

účinnejšie než iné, vyjadruje poľutovanie 

nad nedostatočne harmonizovaným 

prístupom EÚ k transmastným kyselinám 

a zdôrazňuje, že samostatné opatrenia 

členských štátov budú viesť k zmesi 

predpisov, ktoré sa môžu prejaviť rôznymi 

účinkami na zdravie v jednotlivých 

členských štátoch a navyše môžu brániť 

bezproblémovému fungovaniu jednotného 

trhu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  68 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. uznáva, že všetky existujúce 

stratégie na zníženie transmastných kyselín 

zrejme súvisia s výrazným znížením 

obsahu transmastných kyselín 

v potravinách, vyjadruje poľutovanie nad 

nedostatočne harmonizovaným prístupom 

5. uznáva, že všetky existujúce 

stratégie na zníženie transmastných kyselín 

zrejme súvisia s výrazným znížením 

obsahu transmastných kyselín 

v potravinách, vyjadruje poľutovanie nad 

nedostatočne harmonizovaným prístupom 
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EÚ k transmastným kyselinám 

a zdôrazňuje, že samostatné opatrenia 

členských štátov budú viesť k zmesi 

predpisov, ktoré sa môžu prejaviť rôznymi 

účinkami na zdravie v jednotlivých 

členských štátoch a navyše môžu brániť 

bezproblémovému fungovaniu jednotného 

trhu; 

EÚ k transmastným kyselinám 

a zdôrazňuje, že samostatné opatrenia 

členských štátov budú viesť k zmesi 

predpisov, ktoré sa môžu prejaviť rôznymi 

účinkami na zdravie v jednotlivých 

členských štátoch a navyše môžu brániť 

bezproblémovému fungovaniu jednotného 

trhu a inovácii v potravinárskom 

priemysle; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  69 

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. vyjadruje presvedčenie, že 

opatrenia by sa nemali prenechávať na 

vnútroštátnu úroveň, ale že sú potrebné 

opatrenia na úrovni EÚ na výrazné 

zníženie príjmu transmastných kyselín; 

6. domnieva sa, že hoci opatrenia 

Európskej únie môžu prispieť k zníženiu 

spotreby transmastných kyselín, záujem 

chrániť ľudské zdravie, ktorý je zaručený 

článkom 36 ZFEÚ, nebráni tomu, aby sa 

tieto opatrenia prijímali v súlade 

s osobitnými požiadavkami každej 

populácie, ktoré sa môžu významne líšiť 

od krajiny ku krajine; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  70 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. vyjadruje presvedčenie, že 

opatrenia by sa nemali prenechávať na 

vnútroštátnu úroveň, ale že sú potrebné 

opatrenia na úrovni EÚ na výrazné 

zníženie príjmu transmastných kyselín; 

6. vyjadruje presvedčenie, že 

opatrenia by sa nemali prenechávať len na 

vnútroštátnu úroveň, ale že sú potrebné 

opatrenia na úrovni EÚ na výrazné 

zníženie príjmu transmastných kyselín; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  71 

Notis Marias 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. vyjadruje presvedčenie, že 

opatrenia by sa nemali prenechávať na 

vnútroštátnu úroveň, ale že sú potrebné 

opatrenia na úrovni EÚ na výrazné 

zníženie príjmu transmastných kyselín; 

6. vyjadruje presvedčenie, že 

opatrenia by sa nemali prenechávať iba na 

vnútroštátnu úroveň, ale že sú potrebné 

opatrenia na úrovni EÚ na výrazné 

zníženie príjmu transmastných kyselín; 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  72 

Lynn Boylan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6a. Pripomína, že podľa Svetovej 

zdravotníckej organizácie1a vykonávanie 

politiky označovania transmastných 

kyselín je pravdepodobne 

najnákladnejšiou možnosťou, kým 

v krajinách, ktoré zaviedli zákaz 

transmastných kyselín, bol finančný vplyv 

zákazu vzhľadom na nízke náklady na 

vykonávanie a monitorovanie minimálny; 

 __________________ 

 1a Eliminating trans fats in Europe: 

a policy brief, 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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Pozmeňujúci návrh  73 

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. vyjadruje presvedčenie, že 

vzhľadom na nedostatočnú informovanosť 

spotrebiteľov o negatívnych dôsledkov 

transmastných kyselín na zdravie je 

povinné označovanie týchto kyselín 

neúčinné a nevedie európskych občanov k 

znižovaniu ich konzumácie; 

7. vyjadruje presvedčenie, 

nedostatočnú informovanosť spotrebiteľov 

o negatívnych dôsledkoch transmastných 

kyselín na zdravie je povinné označovanie 

týchto kyselín doposiaľ relatívne neúčinné 

a nevedie európskych občanov k 

znižovaniu ich konzumácie, ale napriek 

tomu by nemalo byť ukončené; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  74 

Daciana Octavia Sârbu 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. vyjadruje presvedčenie, že 

vzhľadom na nedostatočnú informovanosť 

spotrebiteľov o negatívnych dôsledkov 

transmastných kyselín na zdravie je 

povinné označovanie týchto kyselín 

neúčinné a nevedie európskych občanov k 

znižovaniu ich konzumácie; 

7. vyjadruje presvedčenie, že 

vzhľadom na nedostatočnú informovanosť 

spotrebiteľov o negatívnych dôsledkoch 

transmastných kyselín na zdravie je 

povinné označovanie týchto kyselín menej 

účinným nástrojom ,než povinné limity, 
a nevedie európskych občanov k 

znižovaniu ich konzumácie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  75 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. vyjadruje presvedčenie, že 

vzhľadom na nedostatočnú informovanosť 

spotrebiteľov o negatívnych dôsledkov 

transmastných kyselín na zdravie je 

povinné označovanie týchto kyselín 

neúčinné a nevedie európskych občanov k 

znižovaniu ich konzumácie; 

7. vyjadruje presvedčenie, že 

vzhľadom na nedostatočnú informovanosť 

spotrebiteľov o negatívnych dôsledkoch 

transmastných kyselín na zdravie je 

povinné označovanie týchto kyselín 

potrebným, ale nedostatočným nástrojom, 

a nevedie európskych občanov k 

znižovaniu ich konzumácie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  76 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. vyjadruje presvedčenie, že 

vzhľadom na nedostatočnú informovanosť 

spotrebiteľov o negatívnych dôsledkov 

transmastných kyselín na zdravie je 

povinné označovanie týchto kyselín 

neúčinné a nevedie európskych občanov k 

znižovaniu ich konzumácie; 

7. vyjadruje presvedčenie, že 

vzhľadom na nedostatočnú informovanosť 

spotrebiteľov o negatívnych dôsledkoch 

transmastných kyselín na zdravie nie je 

povinné označovanie týchto kyselín 

dostatočne účinné a nevedie európskych 

občanov k znižovaniu ich konzumácie; 

Or. hr 

 

Pozmeňujúci návrh  77 

Notis Marias 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. vyjadruje presvedčenie, že 

vzhľadom na nedostatočnú informovanosť 

spotrebiteľov o negatívnych dôsledkov 

transmastných kyselín na zdravie je 

povinné označovanie týchto kyselín 

7. vyjadruje presvedčenie, že 

vzhľadom na nedostatočnú informovanosť 

spotrebiteľov o negatívnych dôsledkoch 

transmastných kyselín na zdravie je 

povinné označovanie týchto kyselín 
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neúčinné a nevedie európskych občanov k 

znižovaniu ich konzumácie; 
dôležitým nástrojom v úsilí o znižovanie 

konzumácie transmastných kyselín u 
európskych občanov; 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  78 

Julie Girling 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a. uznáva však, že od januára 2006 

Federálny úrad Spojených štátov pre 

potraviny a lieky (FDA) vyžaduje od 

výrobcov uvádzanie na označení 

priemyselne vyrábaných transmastných 

kyselín; poznamenáva že podľa odhadov 

FDA v rokoch 2003 až 2012 klesla 

spotreba transmastných kyselín približne 

o 78 %, a zastáva názor, že povinné 

označovanie zohralo kľúčovú úlohu pri 

obmedzovaní obsahu transmastných 

kyselín v potravinách a informovaní pre 

zdravší výber spotrebiteľov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  79 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a. vyzýva na ďalší výskum rôznych 

účinkov umelých a prírodných 

transmastných kyselín s cieľom obmedziť 

používanie umelých transmastných 

kyselín v spotrebnom tovare; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  80 

Lynn Boylan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a. zdôrazňuje ďalej, že stratégia 

označovania transmastných kyselín sa 

týka len určitých potravín a netýka sa 

nebalených potravín alebo jedál 

v reštauračných zariadeniach; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  81 

Renate Sommer, Birgit Collin-Langen 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a. žiada preto Komisiu, aby vytvorila 

zákonný limit EÚ obsahu priemyselných 

transmastných kyselín vo všetkých 

potravinách; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  82 

Renate Sommer, Birgit Collin-Langen 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7b. víta zámer Komisie uskutočniť 

dôkladné posúdenie nákladov a prínosov 

rôznych možností prahu, a žiada Komisiu, 

aby osobitne zohľadnila vplyv na MSP; 



 

PE587.689v01-00 38/42 AM\1102820SK.docx 

SK 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  83 

Renate Sommer, Birgit Collin-Langen 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 

navrhla povinné limity pre priemyselne 

vyrábané transmastné kyseliny, aby došlo 

k obmedzeniu ich príjmu vo všetkých 

skupinách obyvateľstva; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  84 

Notis Marias 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 

navrhla povinné limity pre priemyselne 

vyrábané transmastné kyseliny, aby došlo k 

obmedzeniu ich príjmu vo všetkých 

skupinách obyvateľstva; 

8. vyzýva Komisiu, aby okamžite 

navrhla záväzné limity pre priemyselne 

vyrábané transmastné kyseliny ako zložku 

potravín alebo finálny výrobok, aby došlo 

k obmedzeniu ich príjmu vo všetkých 

skupinách obyvateľstva; 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  85 

Julie Girling 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 

navrhla povinné limity pre priemyselne 

vyrábané transmastné kyseliny, aby došlo k 

obmedzeniu ich príjmu vo všetkých 

skupinách obyvateľstva; 

8. vyzýva Komisiu, aby navrhla 

povinné limity pre priemyselne vyrábané 

transmastné kyseliny, aby došlo k 

obmedzeniu ich príjmu vo všetkých 

skupinách obyvateľstva; žiada, aby tento 

návrh sprevádzalo posúdenie vplyvu 

posudzujúce náklady na zmenu 

priemyselných receptúr vyplývajúcu 

z povinného limitu a možnosť preniesť 

tieto náklady na spotrebiteľov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  86 

Daciana Octavia Sârbu 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 

navrhla povinné limity pre priemyselne 

vyrábané transmastné kyseliny, aby došlo k 

obmedzeniu ich príjmu vo všetkých 

skupinách obyvateľstva; 

8. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 

a najneskôr do dvoch rokov navrhla 

povinné limity pre priemyselne vyrábané 

transmastné kyseliny, aby došlo k 

obmedzeniu ich príjmu vo všetkých 

skupinách obyvateľstva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  87 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8a. ďalej vyzýva Komisiu, aby zaistila, 

že politiky zamerané na obmedzenie 

obsahu transmastných kyselín 

v spracovaných potravinách nebudú 
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povzbudzovať výrobcov k zvýšeniu obsahu 

palmového oleja vo svojich výrobkoch, čo 

so sebou prináša vysoké environmentálne 

a sociálne náklady v rozvojových 

krajinách: odlesňovanie, emisie 

skleníkových plynov, stratu biodiverzity, 

ničenie biotopov, zaberanie pôdy a iné 

závažné porušovanie ľudských práv; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  88 

Frédérique Ries 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8a. vyzýva potravinársky priemysel, 

aby uprednostnil alternatívne riešenia, 

ktoré sú v súlade so zdravotnými 

normami, ako napríklad využívanie 

zlepšených olejov, nové postupy na 

úpravu tukov alebo kombináciu 

náhradných zložiek za transmastné 

kyseliny (vláknina, celulóza, škrob, 

bielkovinové zmesi atď.); 

Or. fr 

Pozmeňujúci návrh  89 

Notis Marias 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. ďalej žiada Komisiu, aby 

spolupracovala s členskými štátmi na 

zvýšení gramotnosti obyvateľov v oblasti 

výživy a aby sa zapojila do diskusie so 

zástupcami priemyslu s cieľom povzbudiť 

ich k zmene zloženia ich výrobkov, aby 

boli zdravšie; 

9. ďalej žiada Komisiu, aby 

spolupracovala s členskými štátmi na 

zvýšení gramotnosti obyvateľov v oblasti 

výživy, aby podnecovala zdravšie voľby 

jedla a výživy spotrebiteľov a aby sa 

zapojila do diskusie so zástupcami 

priemyslu s cieľom povzbudiť ich k zmene 
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zloženia ich výrobkov, aby boli zdravšie; 

Or. el 

Pozmeňujúci návrh  90 

Julie Girling 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. ďalej žiada Komisiu, aby 

spolupracovala s členskými štátmi na 

zvýšení gramotnosti obyvateľov v oblasti 

výživy a aby sa zapojila do diskusie so 

zástupcami priemyslu s cieľom povzbudiť 

ich k zmene zloženia ich výrobkov, aby 

boli zdravšie; 

9. ďalej žiada Komisiu, aby 

spolupracovala s členskými štátmi na 

zvýšení gramotnosti obyvateľov v oblasti 

výživy a na umožnení zdravších volieb 

spracovaných potravín pre spotrebiteľov, 
a aby sa zapojila do diskusie so zástupcami 

priemyslu s cieľom povzbudiť ich k zmene 

zloženia ich výrobkov, aby boli zdravšie; 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  91 

Nicola Caputo 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. ďalej žiada Komisiu, aby 

spolupracovala s členskými štátmi na 

zvýšení gramotnosti obyvateľov v oblasti 

výživy a aby sa zapojila do diskusie so 

zástupcami priemyslu s cieľom povzbudiť 

ich k zmene zloženia ich výrobkov, aby 

boli zdravšie; 

9. ďalej žiada Komisiu, aby 

spolupracovala s členskými štátmi na 

zlepšovaní gramotnosti obyvateľov 

v oblasti výživy, a aby sa zapojila do 

diskusie so zástupcami priemyslu s cieľom 

podpory výrobkov, ktoré nepoškodzujú 

ľudské zdravie; 

Or. it 

Pozmeňujúci návrh  92 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 a (nový) 



 

PE587.689v01-00 42/42 AM\1102820SK.docx 

SK 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 9a. vyzýva Komisiu, aby výraznejšie 

propagovala výrobky s nasýtenými 

mastnými kyselinami; 

Or. hr 

 


