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Ændringsforslag  11 

Christel Schaldemose 

for S&D-Gruppen 

Renate Sommer 

for PPE-Gruppen 

Frédérique Ries 

for ALDE-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 C a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ca. der henviser til, at Den Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet har fundet 

beviser på, at omfattende indtagelse af 

sukker i form af søde drikke kan bidrage 

til vægtforøgelse; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/12 

Ændringsforslag  12 

Christel Schaldemose 

for S&D-Gruppen 

Renate Sommer 

for PPE-Gruppen 

Frédérique Ries 

for ALDE-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 C b (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Cb. der henviser til, at anvendelsen af de 

foreslåede sundhedsanprisninger 

sandsynligvis vil fremme forbruget af 

energidrikke, og til, at  det dermed med 

rimelighed kan forventes, at den daglige 

indtagelse af sukker og koffein vil 

overstige den anbefalede maksimale 

indtagelse; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/13 

Ændringsforslag  13 

Christel Schaldemose 

for S&D-Gruppen 

Renate Sommer 

for PPE-Gruppen 

Frédérique Ries 

for ALDE-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 C c (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Cc. der henviser til, at artikel 3, litra c, i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 forbyder 

sundhedsanprisninger, som tilskynder til 

overdreven forbrug af en fødevare; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/14 

Ændringsforslag  14 

Christel Schaldemose 

for S&D-Gruppen 

Renate Sommer 

for PPE-Gruppen 

Frédérique Ries 

for ALDE-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 G a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ga. der henviser til, at det i praksis er 

vanskeligt at kontrollere, at energidrikke 

med de foreslåede sundhedsanprisninger 

ikke sælges til børn, uanset om de 

markedsføres specifikt til børn og unge 

eller ej, hvilket gør betingelsen for 

anvendelsen af de foreslåede anprisninger 

virkningsløs; der henviser til, at der under 

alle omstændigheder ikke er noget, der 

forhindrer markedsføring af sådanne 

drikke til unge;  

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/15 

Ændringsforslag  15 

Christel Schaldemose 

for S&D-Gruppen 

Renate Sommer 

for PPE-Gruppen 

Frédérique Ries 

for ALDE-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 G b (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Gb. der henviser til, at ernærings- og 

sundhedsanprisninger i henhold til artikel 

3, litra c), i forordning (EF) nr. 

1924/2006 ikke må være tvetydige eller 

vildledende;  

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/16 

Ændringsforslag  16 

Christel Schaldemose 

for S&D-Gruppen 

Renate Sommer 

for PPE-Gruppen 

Frédérique Ries 

for ALDE-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 G c (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Gc. der henviser til, at betingelsen eller 

begrænsningen om, at den foreslåede 

anprisning ikke må anvendes på 

fødevarer, der markedsføres specifikt til 

børn eller unge vil gøre dem tvetydige  i 

forhold til de potentielle negative 

konsekvenser af sådanne fødevarer for 

menneskets sundhed;  

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/17 

Ændringsforslag  17 

Christel Schaldemose 

for S&D-Gruppen 

Renate Sommer 

for PPE-Gruppen 

Frédérique Ries 

for ALDE-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 G d (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Gd. der henviser til, at Kommissionen 

tidligere (som bekræftet af Domstolen i 

sagen om dextrose) har nægtet at 

godkende sundhedsanprisninger, som 

indeholdt modsigende eller tvetydige 

oplysninger til forbrugerne, selv om de 

godkendtes på særlige betingelser med 

hensyn til anvendelse og/eller var ledsaget 

af supplerende oplysninger eller 

advarsler1; 

________________ 

1 Se dommen om Dextro Energy, T-100/15, 

EU:T:2016:150, punkt 74. 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/18 

Ændringsforslag  18 

Christel Schaldemose 

for S&D-Gruppen 

Renate Sommer 

for PPE-Gruppen 

Frédérique Ries 

for ALDE-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 J 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

J. der henviser til, at 25 % af unge 

forbrugere af energidrikke drikker tre eller 

flere dåser i træk; 

J. der henviser til, at 25 % af unge 

forbrugere af energidrikke drikker tre eller 

flere dåser i træk, og at de foreslåede 

anprisninger muligvis vil tilskynde til 

forbrug af endnu større mængder af 

sådanne energidrikke; 

Or. en 



 

AM\1100079DA.doc  PE585.274v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

4.7.2016 B8-0842/19 

Ændringsforslag  19 

Christel Schaldemose 

for S&D-Gruppen 

Renate Sommer 

for PPE-Gruppen 

Frédérique Ries 

for ALDE-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 J a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ja. der henviser til, at den foreslåede 

advarselsdeklaration (betingelserne for 

anvendelse) ikke indeholder nogen 

advarsel om det maksimale forbrug på én 

gang, men kun omtaler det maksimale 

forbrug om dagen;  

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/20 

Ændringsforslag  20 

Christel Schaldemose 

for S&D-Gruppen 

Renate Sommer 

for PPE-Gruppen 

Frédérique Ries 

for ALDE-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 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. opfordrer Kommissionen til at overveje 

at indføre restriktioner for 

markedsføringen af energidrikke til børn 

og unge; 

4. opfordrer medlemsstaterne til at 

overveje at indføre bestemmelser om 

drikkevarer med et højt koffeinindhold 

eller fødevarer med koffeintilskud til børn 

og unge 

Or. en 

 

 


