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4.7.2016 B8-0842/5 

Emenda  5 

Julie Girling 

f'isem il-Grupp ECR 

 

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 Aa (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Aa. billi, skont l-Artikolu 2(5) tar-

Regolament (KE) Nru 1924/2006, 

“indikazzjoni dwar is-saħħa” tfisser 

kwalunkwe indikazzjoni li tiddikjara, 

tissuġġerixxi jew timplika li teżisti 

relazzjoni bejn kategorija ta' ikel, oġġett 

tal-ikel jew wieħed mill-kostitwenti tiegħu 

u s-saħħa; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/6 

Emenda  6 

Julie Girling 

f'isem il-Grupp ECR 

 

 

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 Ab (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Ab. billi hemm tħassib leġittimu li l-

indikazzjonijiet li l-kafeina tgħin biex 

tiżdied il-viġilanza u li l-kafeina tgħin 

biex tittejjeb il-konċentrazzjoni ma jurux 

rabta bejn il-konsum tal-kafeina u s-

"saħħa"; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/7 

Emenda  7 

Julie Girling 

f'isem il-Grupp ECR 

 

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 Da (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Da. billi x-xarbiet enerġetiċi 

jirrappreżentaw madwar 1 % tat-total tas-

suq Ewropew tax-xarbiet mhux 

alkoħoliċi1; 

 

______________ 

1. Canadean Global Beverage Forecasts, 2015. 

(Previżjonijiet Globali Kanadiżi tax-Xorb, 2015.) 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/8 

Emenda  8 

Julie Girling 

f'isem il-Grupp ECR 

 

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 E 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

E. billi l-adolexxenti huma l-ikbar grupp 

ta' konsumaturi ta' xarbiet enerġetiċi; 

E. billi l-ogħla prevalenza ta' konsum ta' 

xarbiet enerġetiċi ġiet osservata fil-grupp 

tal-konsumaturi adolexxenti1; 

 

_______________ 

1 

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

fic_output/files/main_documents/394e.pdf p2 

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 

Emenda  9 

Julie Girling 

f'isem il-Grupp ECR 

 

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 F 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

F. billi 68 % tal-adolexxenti u 18 % tat-tfal 

jikkunsmaw xarbiet enerġetiċi 

regolarment; 

F. billi, skont l-EFSA, 68 % tal-

adolexxenti, 30 % tal-adulti u 18 % tat-tfal 

iddikjaraw li kienu kkunsmaw xarbiet 

enerġetiċi mill-inqas darba matul l-aħħar 

sena1; 

_______________ 

1. 

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

fic_output/files/main_documents/394e.pdf p2 + 

footnote 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 

Emenda  10 

Julie Girling 

f'isem il-Grupp ECR 

 

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 Fa (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Fa. billi l-kontributur ewlieni għall-

konsum tal-kafeina fost l-adolexxenti 

jvarja minn pajjiż għall-ieħor, iżda fl-

istħarriġiet koperti mill-Bażi ta' Dejta tal-

Konsum tal-Ikel (Food Consumption 

Database) tal-EFSA ċ-ċikkulata kienet il-

kontributriċi ewlenija f'sitt studji, il-kafè 

f'erba' stħarriġiet, ix-xarbiet tal-kola fi 

tlieta u t-te fi tnejn; billi fil-każ tat-tfal iċ-

ċikkulata kienet il-kontributur ewlieni 

għall-konsum tal-kafeina fil-biċċa l-kbira 

tal-pajjiżi, segwit mit-tè u x-xarbiet tal-

kola1; 

_________________ 

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

