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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

4.7.2016 B8-0842//1 

Muudatusettepanek  1 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Lynn Boylan 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0842/2016 

Christel Schaldemose 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EL) nr 432/2012, millega 

kehtestatakse nimekiri tervisealastest väidetest, mida on lubatud esitada toidu kohta, välja 

arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus B a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  B a. arvestades, et nimetatud toitaineliste 

põhijoonte puhul tuleb eelkõige arvesse 

võtta toidus sisalduvat teatavate toitainete, 

sealhulgas suhkru kogust; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842//2 

Muudatusettepanek  2 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Lynn Boylan 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0842/2016 

Christel Schaldemose 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EL) nr 432/2012, millega 

kehtestatakse nimekiri tervisealastest väidetest, mida on lubatud esitada toidu kohta, välja 

arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus C a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  C a. arvestades, et Maailma 

Terviseorganisatsiooni soovituse kohaselt 

peaks vabade suhkrute tarbimine 

täiskasvanute ja laste puhul moodustama 

kõige rohkem kuni 10% toidust saadud 

igapäevasest energia hulgast, kusjuures 

tervisele oleks veelgi kasulikum, kui 

vabade suhkrute tarbimist vähendatakse 

allapoole 5% (umbes 25 g) toidust saadud 

igapäevasest energia hulgast1; 

__________ 

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

9789241549028_eng.pdf?ua=1 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842//3 

Muudatusettepanek  3 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Lynn Boylan 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0842/2016 

Christel Schaldemose 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EL) nr 432/2012, millega 

kehtestatakse nimekiri tervisealastest väidetest, mida on lubatud esitada toidu kohta, välja 

arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus G a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  G a. arvestades, et tervisealased väited 

ärgitavad tarbima ning et suur 

suhkrutarbimine võib mõjutada 

maitsmispungade arenemist, mille 

tulemusel tarbitakse hilisemas elus 

rohkem suhkrut; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842//4 

Muudatusettepanek  4 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Lynn Boylan 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0842/2016 

Christel Schaldemose 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EL) nr 432/2012, millega 

kehtestatakse nimekiri tervisealastest väidetest, mida on lubatud esitada toidu kohta, välja 

arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  3 a. kutsub komisjoni üles alustama 

viivitamata tööd, et kehtestada 

toitainelised põhijooned, mille 

kehtestamist nõuti komisjonilt määruse 

(EÜ) nr 1924/2006 artiklis 4 19. 

jaanuariks 2009;  

Or. en 

 

 


