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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

4.7.2016 B8-0842/5 

Muudatusettepanek  5 

Julie Girling 

fraktsiooni ECR 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 A a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  A a. arvestades, et määruse (EÜ) nr 

1924/2006 artikli 2 lõike 5 kohaselt on 

tervisealane väide mis tahes väide, mis 

väidab, viitab või annab mõista, et 

toidugrupi, toidu või ühe selle koostisosa 

ja tervise vahel on seos; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/6 

Muudatusettepanek  6 

Julie Girling 

fraktsiooni ECR 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 A b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  A b. arvestades, et õigustatud on mure, 

mille kohaselt väited, et kofeiin aitab 

erksust suurendada ja parandada 

keskendumisvõimet, ei osuta 

kofeiinitarbimise ja tervise vahelisele 

seosele; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/7 

Muudatusettepanek  7 

Julie Girling 

fraktsiooni ECR 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 D a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  D a. arvestades, et energiajookide osakaal 

kogu Euroopa mittealkohoolsete jookide 

turust on umbes 1%1;  

 

______________ 

1. Canadean Global Beverage Forecasts, 2015. 

Or. en 



 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

4.7.2016 B8-0842/8 

Muudatusettepanek  8 

Julie Girling 

fraktsiooni ECR 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 E 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

E. arvestades, et noorukid on 

energiajookide suurim tarbijarühm; 

E. arvestades, et kõige suuremat 

energiajookide tarbimist võib täheldada 

noorukitest tarbijarühma puhul1; 

 

_______________ 

1 

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

fic_output/files/main_documents/394e.pdf, lk2 

Or. en 

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

Muudatusettepanek  9 

Julie Girling 

fraktsiooni ECR 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 F 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

F. arvestades, et 68 % noorukitest ja 18 % 

lastest tarbivad energiajooke regulaarselt; 

F. arvestades, et Euroopa 

Toiduohutusameti andmetel väitis 68 % 

noorukitest, 30 % täiskasvanutest ja 18 % 

lastest, et nad tarbisid viimase aasta 

jooksul energiajooke vähemalt ühel 

korral1; 

_______________ 

1. 

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

fic_output/files/main_documents/394e.pdf, lk 2 + 

joonealune märkus 4 

Or. en 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/394e.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/394e.pdf
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4.7.2016 B8-0842/10 

Muudatusettepanek  10 

Julie Girling 

fraktsiooni ECR 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 F a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  F a. arvestades, et noorukite põhiline 

kofeiiniallikas on riigiti erinev, ent 

Euroopa Toiduohutusameti koostatud 

toidu tarbimise andmebaasi andmetel 

põhinevate uurimuste kohaselt oli kuues 

uurimuses peamiseks kofeiiniallikaks 

šokolaad, kohv neljas, koolajoogid kolmes 

ja tee kahes uurimuses; arvestades, et 

laste puhul oli enamikus riikides 

peamiseks kofeiiniallikaks šokolaad, 

sellele järgnesid tee ja koolajoogid1; 

_________________ 

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

