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Ændringsforslag  1 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

Lynn Boylan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0842/2016 

Christel Schaldemose 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udkast til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 433/2012 om 

fastlæggelse af en liste over andre tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der 

henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed 

Forslag til beslutning 

Betragtning B a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ba. der henviser til, at disse 

næringsprofiler navnlig skal tage hensyn 

til mængden af bestemte næringsstoffer, 

herunder sukker, i fødevarerne; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/2 

Ændringsforslag  2 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

Lynn Boylan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0842/2016 

Christel Schaldemose 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udkast til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 433/2012 om 

fastlæggelse af en liste over andre tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der 

henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed 

Forslag til beslutning 

Betragtning C a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ca. der henviser til, at 

Verdenssundhedsorganisationen 

anbefaler, at voksne og børn ikke indtager 

mere end 10 % af deres daglige energi i 

form af frit sukker, og til, at en yderligere 

nedskæring til under 5 % (ca. 25 g) om 

dagen ville medfører yderligere fordele for 

sundheden1; 

__________ 

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

9789241549028_eng.pdf?ua=1 

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

Lynn Boylan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0842/2016 

Christel Schaldemose 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udkast til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 433/2012 om 

fastlæggelse af en liste over andre tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der 

henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed 

Forslag til beslutning 

Betragtning G a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ga. der henviser til, at 

sundhedsanprisninger fremmer forbruget, 

og til, at et højt sukkerforbrug kan 

påvirke udviklingen af smagsløgene, 

hvilket igen kan føre til et øget 

sukkerforbrug senere i livet; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/4 

Ændringsforslag  4 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

Lynn Boylan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0842/2016 

Christel Schaldemose 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udkast til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 433/2012 om 

fastlæggelse af en liste over andre tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der 

henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  3a. opfordrer Kommissionen til straks at 

gå i gang med udviklingen af de 

ernæringsprofiler, som den i henhold til 

artikel 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006 

skulle have fastsat senest den 19. januar 

2009; 

Or. en 

 

 


