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4.7.2016 B8-0842/5 

Amendement  5 

Julie Girling 

namens de ECR-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 A bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  A bis.  overwegende dat overeenkomstig 

artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 

1924/2006 onder gezondheidsclaim wordt 

verstaan een claim die stelt, de indruk 

wekt of impliceert dat er een verband 

bestaat tussen een 

levensmiddelencategorie, een 

levensmiddel of een bestanddeel daarvan 

en de gezondheid; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/6 

Amendement  6 

Julie Girling 

namens de ECR-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 A ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  A ter.  overwegende dat er terecht 

bezorgdheid bestaat over het feit dat de 

claims dat cafeïne bijdraagt aan een 

toename van de alertheid en dat cafeïne 

bijdraagt aan een verbetering van de 

concentratie geen verband aantonen 

tussen de consumptie van cafeïne en de 

gezondheid; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/7 

Amendement  7 

Julie Girling 

namens de ECR-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 D bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  D bis.  overwegende dat energiedranken 

ongeveer 1% van de totale Europese 

markt voor niet-alcoholhoudende dranken 

uitmaken1; 

______________ 

1. Canadean Global Beverage Forecasts, 2015. 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/8 

Amendement  8 

Julie Girling 

namens de ECR-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 E 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

E.  overwegende dat tieners de grootste 

groep consumenten van energiedranken 

vertegenwoordigen; 

E.  overwegende dat vastgesteld is dat 

de hoogste consumptie van energiedranken 

onder tieners plaatsvindt1; 

_______________ 

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 

Amendement  9 

Julie Girling 

namens de ECR-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 F 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

F.  overwegende dat 68% van de 

tieners en 18% van de kinderen regelmatig 

energiedranken drinken; 

F.  overwegende dat volgens de EFSA 

68% van de tieners, 30% van de 

volwassenen en 18% van de kinderen 

aangeven dat zij het afgelopen jaar ten 

minste één keer energiedranken hebben 

gedronken1; 

_______________ 

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 

Amendement  10 

Julie Girling 

namens de ECR-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 F bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  F bis.  overwegende dat de belangrijkste 

bron van cafeïne-inname onder tieners 

van land tot land verschilt, maar dat zes 

studies in de 

levensmiddelenconsumptiedatabank van 

de EFSA chocolade als de belangrijkste 

bron aangeven, vier studies koffie 

noemen, drie studies coladranken op één 

hebben staan, en twee studies thee; 

overwegende dat bij kinderen chocolade 

in de meeste landen de belangrijkste bron 

van cafeïne-inname is, gevolgd door thee 

en coladranken1; 

_________________ 

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

