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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

4.7.2016 B8-0842/11 

Muudatusettepanek  11 

Christel Schaldemose 

fraktsiooni S&D nimel 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

Frédérique Ries 

fraktsiooni ALDE 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 C a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  C a. arvestades, et Euroopa 

Toiduohutusamet leidis tõendeid selle 

kohta, et suur suhkrutarbimine suhkruga 

magustatud jookide kujul võib tõsta 

kehakaalu; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/12 

Muudatusettepanek  12 

Christel Schaldemose 

fraktsiooni S&D nimel 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

Frédérique Ries 

fraktsiooni ALDE 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 C b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  C b. arvestades, et esildatud tervisealaste 

väidete kasutamine võib soodustada 

energiajookide tarbimist ning selle 

tulemusel võib igapäevane suhkru- ja 

kofeiinitarbimine ootuspäraselt ületada 

igapäevast soovitatud maksimumkogust; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/13 

Muudatusettepanek  13 

Christel Schaldemose 

fraktsiooni S&D nimel 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

Frédérique Ries 

fraktsiooni ALDE 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 C (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  C. arvestades, et määruse (EÜ) nr 

1924/2006 artikli 3 punktis c keelatakse 

selliste tervisealaste väidete kasutamine, 

mis soodustavad toidu ülemäärast 

tarbimist; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/14 

Muudatusettepanek  14 

Christel Schaldemose 

fraktsiooni S&D nimel 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

Frédérique Ries 

fraktsiooni ALDE 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 G a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  G a. arvestades, et praktikas on keeruline 

kontrollida, et esildatud väidetega 

märgistatud energiajooke ei müüdaks 

lastele, sõltumata sellest, kas väidete 

sihtrühmaks on lapsed või noorukid, mis 

muudab esildatud väidete 

kasutamistingimused ebatõhusaks; 

arvestades, et miski ei takista ühelgi juhul 

selliste jookide müüki noorukitele;  

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/15 

Muudatusettepanek  15 

Christel Schaldemose 

fraktsiooni S&D nimel 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

Frédérique Ries 

fraktsiooni ALDE 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 G b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  G b. arvestades, et nagu on märgitud 

määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 3 

punktis a, ei tohi toitumis- ja tervisealaste 

väidete kasutamine olla mitmeti mõistetav 

või eksitav;  

Or. en 



 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

4.7.2016 B8-0842/16 

Muudatusettepanek  16 

Christel Schaldemose 

fraktsiooni S&D nimel 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

Frédérique Ries 

fraktsiooni ALDE 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 G c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  G c. arvestades, et tingimus või piirang, 

mille kohaselt esildatud väiteid ei tohiks 

kasutada lastele või noorukitele mõeldud 

toidu puhul, muudaks need sellise toidu 

inimtervisele avalduva võimaliku 

negatiivse mõju osas mitmeti 

mõistetavaks; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/17 

Muudatusettepanek  17 

Christel Schaldemose 

fraktsiooni S&D nimel 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

Frédérique Ries 

fraktsiooni ALDE 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 G d (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  G d. arvestades, et komisjon on varem 

(nagu on kinnitanud Üldkohus glükoosi 

küsimuses) keeldunud andmast luba 

kasutada tervisealaseid väiteid, millega 

tarbijatele edastatakse vastuoluline ja 

mitmeti mõistetav sõnum, isegi kui väidete 

kasutamiseks antakse luba, arvestades 

konkreetsete kasutustingimuste täitmist 

ja/või väidetele lisatakse täiendavaid 

sõnumeid või hoiatusi1; 

________________ 

1 Vt otsust kohtuasjas Dextro Energy, T-100/15, 

EU:T:2016:150, punkt 74. 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/18 

Muudatusettepanek  18 

Christel Schaldemose 

fraktsiooni S&D nimel 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

Frédérique Ries 

fraktsiooni ALDE 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 J 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

J. arvestades, et 25 % energiajooke 

tarbivatest noorukitest joovad kolm või 

enam purki korraga; 

J. arvestades, et 25 % energiajooke 

tarbivatest noorukitest joovad kolm või 

enam purki korraga ning esildatud väited 

võivad soodustada selliste energiajookide 

tarbimist veelgi suuremates kogustes; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/19 

Muudatusettepanek  19 

Christel Schaldemose 

fraktsiooni S&D nimel 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

Frédérique Ries 

fraktsiooni ALDE 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 J a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  J a. arvestades, et esildatud hoiatussilt 

(kasutustingimused) ei sisalda mingit 

hoiatust ühekordse kasutamise 

maksimumkoguse kohta, vaid viitab 

üksnes maksimaalsele päevasele 

kogusele; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/20 

Muudatusettepanek  20 

Christel Schaldemose 

fraktsiooni S&D nimel 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

Frédérique Ries 

fraktsiooni ALDE 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 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. palub komisjonil kaaluda 

energiajookide turustamist lastele ja 

noorukitele käsitlevate piirangute 

kehtestamist; 

4. palub liikmesriikidel kaaluda suure 

kofeiinisisaldusega jookide või 

kofeiinilisandiga toidu turustamist lastele 

ja noorukitele käsitlevate eeskirjade 

kehtestamist; 

Or. en 

 

 


