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4.7.2016 B8-0842//1 

Emenda  1 

Bas Eickhout 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Lynn Boylan 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0842/2016 

Christel Schaldemose 

f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 432/2012 li 

jistabbilixxi lista ta' indikazzjonijiet permessi dwar is-saħħa li jsiru fuq l-ikel, barra dawk li 

jirreferu għat-tnaqqis fir-riskju tal-mard u għall-iżvilupp u s-saħħa tat-tfal 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Ba (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Ba. billi dawk il-profili nutrittivi 

għandhom b’mod partikolari jqisu l-

kwantitajiet ta’ ċerti nutrijenti, inkluż iz-

zokkor, li jinsabu fl-oġġett tal-ikel; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842//2 

Emenda  2 

Bas Eickhout 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Lynn Boylan 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0842/2016 

Christel Schaldemose 

f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 432/2012 li 

jistabbilixxi lista ta' indikazzjonijiet permessi dwar is-saħħa li jsiru fuq l-ikel, barra dawk li 

jirreferu għat-tnaqqis fir-riskju tal-mard u għall-iżvilupp u s-saħħa tat-tfal 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Ca (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Ca. billi l-Organizzazzjoni Dinjija tas-

Saħħa tirrakkomanda li l-adulti u t-tfal 

ma jirċevux aktar minn 10 % tad-doża tal-

enerġija tagħhom ta' kuljum miz-zokkor 

liberu u li tnaqqis ulterjuri għal anqas 

minn 5 % (bejn wieħed u ieħor 25 g) fil-

ġurnata jġib benefiċċji tas-saħħa 

addizzjonali1; 

__________ 

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

9789241549028_eng.pdf?ua=1 

Or. en 
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Emenda  3 

Bas Eickhout 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Lynn Boylan 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0842/2016 

Christel Schaldemose 

f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 432/2012 li 

jistabbilixxi lista ta' indikazzjonijiet permessi dwar is-saħħa li jsiru fuq l-ikel, barra dawk li 

jirreferu għat-tnaqqis fir-riskju tal-mard u għall-iżvilupp u s-saħħa tat-tfal 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Ga (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Ga. billi l-indikazzjonijiet dwar is-saħħa 

huma mutur tal-konsum, u billi l-konsum 

għoli taz-zokkor jista' jinfluwenza ċ-

ċelloli f'wiċċ l-ilsien li jipperċepixxu t-

togħmiet u li jkunu qed jiżviluppa, li 

jwassal għal żieda fil-konsum taz-zokkor 

aktar tard fil-ħajja; 

Or. en 
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Emenda  4 

Bas Eickhout 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Lynn Boylan 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0842/2016 

Christel Schaldemose 

f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 432/2012 li 

jistabbilixxi lista ta' indikazzjonijiet permessi dwar is-saħħa li jsiru fuq l-ikel, barra dawk li 

jirreferu għat-tnaqqis fir-riskju tal-mard u għall-iżvilupp u s-saħħa tat-tfal 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 3a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  3a. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

minnufih tibda taħdem fuq li tistabbilixxi 

l-profili nutrittivi li, skont l-Artikolu 4 tar-

Regolament (KE) Nru 1924/2006, kienet 

rekwiżita li tistabbilixxi sad-

19 ta’ Jannar 2009; 

Or. en 

 

 


