
 

AM\1100080DA.doc  PE585.274v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

4.7.2016 B8-0842/5 

Ændringsforslag  5 

Julie Girling 

for ECR-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 A a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Aa. der henviser til, at en 

"sundhedsanprisning" i henhold til 

artikel 2, punkt 5, i forordning (EF) nr. 

1924/2006 betyder enhver anprisning, der 

angiver, indikerer eller antyder, at der er 

sammenhæng mellem en 

fødevarekategori,  

en fødevare eller en af dens bestanddele 

og sundhed; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/6 

Ændringsforslag  6 

Julie Girling 

for ECR-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 A b (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ab. der henviser til, at der er legitim 

bekymring over, at påstanden om, at 

koffein bidrager til af øge årvågenheden 

og forbedre koncentrationsevnen, ikke er 

udtryk for nogen sammenhæng mellem 

koffeinforbrug og sundhed; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/7 

Ændringsforslag  7 

Julie Girling 

for ECR-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 D a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Da. der henviser til, at energidrikke udgør 

ca. 1 % af det samlede EU-marked for 

ikke-alkoholiske drikkevarer1; 

 

______________ 

1. Canadean Global Beverage Forecasts, 2015. 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/8 

Ændringsforslag  8 

Julie Girling 

for ECR-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 E 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

E. der henviser til, at unge udgør den 

største gruppe af forbrugere af 

energidrikke; 

E. der henviser til, at det højeste forbrug af 

energidrikke har kunnet konstateres 

blandt unge1; 

 

_______________ 

1 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scienti

fic_output/files/main_documents/394e.pdf d2 

Or. en 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/394e.pdf%20d2
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/394e.pdf%20d2
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4.7.2016 B8-0842/9 

Ændringsforslag  9 

Julie Girling 

for ECR-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 F 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

F. der henviser til, at 68 % af unge og 18 % 

af børn regelmæssigt indtager 

energidrikke; 

F. der henviser til, at 68 % af unge, 30 % 

af voksne og 18 % af børn ifølge Den 

Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 

(EFSA) har erklæret, at de har indtaget 
energidrikke mindst én gang i det forløbne 

år1; 

_______________ 

1. 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scienti

fic_output/files/main_documents/394e.pdf s2 + 

fodnote 4 

Or. en 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/394e.pdf%20d2
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/394e.pdf%20d2
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Ændringsforslag  10 

Julie Girling 

for ECR-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 F a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Fa. der henviser til, at den vigtigste faktor 

i koffeinindtagelsen blandt unge er 

forskellig i de forskellige medlemsstater, 

men til at chokolade ifølge EFSA's 

database over forbrug af fødevarer var 

den vigtigste kilde i seks undersøgelser, 

kaffe i fire undersøgelser, coladrikke i tre 

undersøgelser og te i to undersøgelser; 

der henviser til, at chokolade var den 

vigtigste kilde til koffeinindtagelse hos 

børn i de fleste lande efterfuldt af te og 

coladrikke1; 

_________________ 

4. 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corpo

rate_publications/files/efsaexplainscaffeine150527

.pdf 

Or. en 

 

 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/efsaexplainscaffeine150527.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/efsaexplainscaffeine150527.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/efsaexplainscaffeine150527.pdf

