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4.7.2016 B8-0842//1 

Alteração  1 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Lynn Boylan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0842/2016 

Christel Schaldemose 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Projeto de regulamento da Comissão que altera o Regulamento (UE) n.º 432/2012, que 

estabelece uma lista de alegações de saúde permitidas relativas a alimentos que não referem a 

redução de um risco de doença ou o desenvolvimento e a saúde das crianças 

Proposta de resolução 

Considerando B-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  B-A. Considerando que estes perfis 

nutricionais devem, em particular, ter em 

conta as quantidades de determinados 

nutrientes, nomeadamente de açúcar, 

contidas num dado alimento; 

Or. en 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

 

4.7.2016 B8-0842//2 

Alteração  2 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Lynn Boylan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0842/2016 

Christel Schaldemose 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Projeto de regulamento da Comissão que altera o Regulamento (UE) n.º 432/2012, que 

estabelece uma lista de alegações de saúde permitidas relativas a alimentos que não referem a 

redução de um risco de doença ou o desenvolvimento e a saúde das crianças 

Proposta de resolução 

Considerando C-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  C-A. Considerando que a Organização 

Mundial da Saúde recomenda que os 

adultos e as crianças não obtenham mais 

do que 10 % da dose diária de energia a 

partir de açúcares livres e que uma 

redução para menos de 5 % (cerca de 

25 g) por dia teria benefícios adicionais 

para a saúde1; 

__________ 

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 

Alteração  3 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Lynn Boylan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0842/2016 

Christel Schaldemose 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Projeto de regulamento da Comissão que altera o Regulamento (UE) n.º 432/2012, que 

estabelece uma lista de alegações de saúde permitidas relativas a alimentos que não referem a 

redução de um risco de doença ou o desenvolvimento e a saúde das crianças 

Proposta de resolução 

Considerando G-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  G-A. Considerando que as alegações de 

saúde são um motor do consumo e que 

um consumo elevado de açúcar pode 

influenciar o desenvolvimento das papilas 

gustativas, levando a um aumento 

posterior do consumo de açúcar durante a 

vida; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842//4 

Alteração  4 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Lynn Boylan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0842/2016 

Christel Schaldemose 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Projeto de regulamento da Comissão que altera o Regulamento (UE) n.º 432/2012, que 

estabelece uma lista de alegações de saúde permitidas relativas a alimentos que não referem a 

redução de um risco de doença ou o desenvolvimento e a saúde das crianças 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  3-A. Convida a Comissão a começar 

imediatamente a trabalhar no 

estabelecimento dos perfis nutricionais 

que, nos termos do artigo 4.º do 

Regulamento (CE) n.º 1924/2006, era 

obrigada a estabelecer até 19 de janeiro 

de 2009; 

Or. en 

 

 


