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4.7.2016 B8-0842//1 

Amendement  1 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0842/2016 

Christel Schaldemose 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwerp van verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) 

nr. 432/2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor 

levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van 

kinderen gaan 

Ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  B bis.  overwegende dat bij die 

voedingsprofielen met name rekening 

moet worden gehouden met de 

hoeveelheden van bepaalde 

voedingsstoffen, waaronder suiker, in de 

levensmiddelen; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842//2 

Amendement  2 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0842/2016 

Christel Schaldemose 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwerp van verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) 

nr. 432/2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor 

levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van 

kinderen gaan 

Ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  C bis.overwegende dat de 

Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt 

dat volwassenen en kinderen ten hoogste 

10% van hun dagelijkse energie-inname 

via vrije suikers binnenkrijgen, en dat een 

verdere reductie tot minder dan 5% 

(ongeveer 25g) per dag aanvullende 

gezondheidsvoordelen zou opleveren1; 

__________ 

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 

Amendement  3 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0842/2016 

Christel Schaldemose 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwerp van verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) 

nr. 432/2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor 

levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van 

kinderen gaan 

Ontwerpresolutie 

Overweging G bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  G bis.  overwegende dat 

gezondheidsclaims 

consumptiebevorderend werken, en dat 

een hoog suikerverbruik zich 

ontwikkelende smaakpapillen kan 

beïnvloeden, resulterend in een hoger 

suikerverbruik op latere leeftijd; 

Or. en 



 

AM\1100052NL.doc  PE585.274v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

4.7.2016 B8-0842//4 

Amendement  4 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0842/2016 

Christel Schaldemose 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwerp van verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) 

nr. 432/2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor 

levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van 

kinderen gaan 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  3 bis.  vraagt de Commissie onmiddellijk 

te beginnen met het ontwikkelen van de 

voedingsprofielen die overeenkomstig 

artikel 4 van Verordening (EG) nr. 

1924/2006 reeds op 19 januari 2009 

vastgesteld hadden moeten zijn;  

Or. en 

 

 


