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4.7.2016 B8-0842/11 

Emenda  11 

Christel Schaldemose 

f'isem il-Grupp S&D 

Renate Sommer 

f'isem il-Grupp PPE 

Frédérique Ries 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

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 Ca (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Ca. billi l-EFSA sabet evidenza li konsum 

għoli ta’ zokkor fil-forma ta’ xarbiet 

miżjuda z-zokkor għall-ħlewwa jista’ 

jikkontribwixxi għal żieda fil-piż; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/12 

Emenda  12 

Christel Schaldemose 

f'isem il-Grupp S&D 

Renate Sommer 

f'isem il-Grupp PPE 

Frédérique Ries 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

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 Cb (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Cb. billi l-użu tal-indikazzjonijiet dwar is-

saħħa proposti x'aktarx li se jiffavorixxi l-

konsum tax-xarbiet enerġetiċi u, 

b'konsegwenza, jista' ġustament ikun 

mistenni li d-doża ta’ kuljum taz-zokkor u 

tal-kafeina taqbeż il-valur ta' konsum 

massimu rakkomandat ta’ kuljum; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/13 

Emenda  13 

Christel Schaldemose 

f'isem il-Grupp S&D 

Renate Sommer 

f'isem il-Grupp PPE 

Frédérique Ries 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

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 Cc (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Cc. billi l-Artikolu 3(c) tar-Regolament 

(KE) Nru 1924/2006 jipprojbixxi l-użu ta’ 

indikazzjonijiet dwar is-saħħa li 

jinkoraġġixxu l-konsum eċċessiv ta’ 

oġġett tal-ikel; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/14 

Emenda  14 

Christel Schaldemose 

f'isem il-Grupp S&D 

Renate Sommer 

f'isem il-Grupp PPE 

Frédérique Ries 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

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 Ga (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Ga. billi fil-prattika huwa diffiċli biex 

wieħed jikkontrolla li x-xarbiet enerġetiċi 

li jkollhom fuqhom indikazzjonijiet dwar 

is-saħħa mhumiex qed jinbiegħu lit-tfal, 

irrispettivament minn jekk huma mmirati 

lejn it-tfal jew l-adolexxenti, u b’hekk il-

kundizzjonijiet tal-użu marbuta mal-

indikazzjonijiet proposti jiġu mingħajr 

effett; billi fi kwalunkwe każ xejn ma 

jipprevjeni l-kummerċjalizzazzjoni ta’ 

xarbiet bħal dawn għall-adolexxenti;  

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/15 

Emenda  15 

Christel Schaldemose 

f'isem il-Grupp S&D 

Renate Sommer 

f'isem il-Grupp PPE 

Frédérique Ries 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

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 Gb (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Gb. billi, kif iddikjarat fl-Artikolu 3(2)(a) 

tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, l-

użu ta' indikazzjonijiet dwar in-

nutrizzjoni u s-saħħa ma għandux ikun 

ambigwu jew qarrieqi;  

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/16 

Emenda  16 

Christel Schaldemose 

f'isem il-Grupp S&D 

Renate Sommer 

f'isem il-Grupp PPE 

Frédérique Ries 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

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 Gc (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Gc. billi l-kundizzjoni jew ir-restrizzjoni li 

l-indikazzjonijiet proposti m’għandhomx 

jintużaw għall-oġġetti tal-ikel immirati 

għat-tfal u l-adolexxenti jagħmilhom 

ambigwi fir-rigward tal-effetti avversi 

potenzjali ta’ dak l-ikel fuq is-saħħa tal-

bniedem;  

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/17 

Emenda  17 

Christel Schaldemose 

f'isem il-Grupp S&D 

Renate Sommer 

f'isem il-Grupp PPE 

Frédérique Ries 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

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 Gd (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Gd. billi l-Kummissjoni fl-imgħoddi (kif 

ikkonfermat mill-Qorti Ġenerali dwar id-

destrosju) irrifjutat li tawtorizza 

indikazzjonijiet dwar is-saħħa li kienu 

jibagħtu messaġġ kontradittorju u 

ambigwu lill-konsumaturi, anki jekk 

kellhom jiġu awtorizzati suġġett għal 

kundizzjonijiet speċifiċi tal-użu u/jew 

kienu akkumpanjati minn messaġġi jew 

twissijiet addizzjonali1; 

________________ 

1.Ara s-sentenza Dextro Energy, T-100/15, 

EU:T:2016:150, punt 74. 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/18 

Emenda  18 

Christel Schaldemose 

f'isem il-Grupp S&D 

Renate Sommer 

f'isem il-Grupp PPE 

Frédérique Ries 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

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 J 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

J. billi 25 % tal-konsumaturi adolexxenti ta' 

xorb enerġetiku jixorbu tliet bottijiet jew 

aktar f'sessjoni waħda; 

J. billi 25 % tal-konsumaturi adolexxenti ta' 

xorb enerġetiku jixorbu tliet bottijiet jew 

aktar f'sessjoni waħda u l-indikazzjonijiet 

proposti jista' jkun li jinkoraġġixxu l-

konsum ta’ kwantitajiet jerġa' akbar ta’ 

tali xarbiet enerġetiċi; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/19 

Emenda  19 

Christel Schaldemose 

f'isem il-Grupp S&D 

Renate Sommer 

f'isem il-Grupp PPE 

Frédérique Ries 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

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 Ja (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Ja. billi t-tikketta ta’ twissija proposta 

(kundizzjonijiet tal-użu) ma tipprovdi l-

ebda twissija rigward il-konsum massimu 

għal kull doża unika, iżda tirreferi biss 

għall-konsum massimu ta' kuljum;  

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/20 

Emenda  20 

Christel Schaldemose 

f'isem il-Grupp S&D 

Renate Sommer 

f'isem il-Grupp PPE 

Frédérique Ries 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

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 

Paragrafu 4 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

4. Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra li 

tintroduċi restrizzjonijiet fuq il-

kummerċjalizzazzjoni ta' xarbiet enerġetiċi 

għat-tfal u l-adoloxxenti; 

4. Jistieden lill-Istati Membri jikkunsidraw 

li jintroduċu regoli dwar il-

kummerċjalizzazzjoni ta’ xarbiet 

b’kontenut għoli ta’ kafeina jew ikel 

miżjud il-kafeina għat-tfal u l-adoloxxenti; 

Or. en 

 

 


