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4.7.2016 B8-0842/5 

Alteração  5 

Julie Girling 

em nome do Grupo ECR 

 

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 A-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  A-A. Considerando que, nos termos do 

artigo 2.º, n.º 5, do Regulamento (CE) n.º 

1924/2006, «Alegação de saúde» consiste 

em qualquer alegação que declare, sugira 

ou implique a existência de uma relação 

entre uma categoria de alimentos, um 

alimento ou um dos seus constituintes e a 

saúde; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/6 

Alteração  6 

Julie Girling 

em nome do Grupo ECR 

 

 

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 A-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  A-B. Considerando que é legítimo 

considerar que as alegações segundo as 

quais a cafeína contribui para aumentar o 

estado de vigilância e a cafeína contribui 

para uma melhor concentração não 

demonstram a existência de uma relação 

entre o consumo de cafeína e «saúde»; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/7 

Alteração  7 

Julie Girling 

em nome do Grupo ECR 

 

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 D-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  D-A. Considerando que as bebidas 

energéticas representam cerca de 1 % do 

total do mercado europeu de bebidas não 

alcoólicas1; 

 ______________ 

 

 1. Canadean Global Forecasts, 2015. 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/8 

Alteração  8 

Julie Girling 

em nome do Grupo ECR 

 

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 E 

 

Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que os adolescentes 

constituem o maior grupo de 

consumidores de bebidas energéticas; 

E. Considerando que a maior prevalência 

do consumo de bebidas energéticas foi 

observada no grupo de consumidores 

adolescentes1; 

 _______________ 

 1 

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

fic_output/files/main_documents/394e.pdf p. 2 

Or. en 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/394e.pdf%20p.%202
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/394e.pdf%20p.%202
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4.7.2016 B8-0842/9 

Alteração  9 

Julie Girling 

em nome do Grupo ECR 

 

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 F 

 

Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que 68 % dos 

adolescentes e 18 % das crianças 

consomem regularmente bebidas 

energéticas; 

F. Considerando que, segundo a EFSA, 

68 % dos adolescentes, 30 % dos adultos e 

18 % das crianças declararam que 

consumiram bebidas energéticas pelo 

menos uma vez durante o ano 

precedente1; 

 _______________ 

 1. 

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

fic_output/files/main_documents/394e.pdf p. 2 + 

nota de rodapé 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 

Alteração  10 

Julie Girling 

em nome do Grupo ECR 

 

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 F-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  F-A. Considerando que o principal 

responsável pelo consumo de cafeína 

entre os adolescentes varia de país para 

país, mas nos inquéritos abrangidos pela 

base dados da EFSA sobre o consumo 

alimentar, o principal responsável era o 

chocolate em seis estudos, o café em 

quatro inquéritos, as Colas em três e o 

chá em dois; considerando que, no caso 

das crianças, o chocolate era o principal 

responsável pelo consumo de cafeína na 

maioria dos países, seguido pelo chá e 

pelas Colas1; 

 _________________ 

 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

