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4.7.2016 B8-0842/11 

Alteração  11 

Christel Schaldemose 

em nome do Grupo S&D 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

Frédérique Ries 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 C-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  C-A. Considerando que a EFSA 

constatou que um elevado consumo de 

açúcar sob a forma de bebidas 

açucaradas pode contribuir para o 

aumento de peso; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/12 

Alteração  12 

Christel Schaldemose 

em nome do Grupo S&D 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

Frédérique Ries 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 C-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  C-B. Considerando que a utilização das 

alegações de saúde propostas é suscetível 

de favorecer o consumo de bebidas 

energéticas, podendo, consequentemente, 

ser legítimo supor que o consumo diário 

de açúcar e cafeína exceda a dose diária 

máxima recomendada; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/13 

Alteração  13 

Christel Schaldemose 

em nome do Grupo S&D 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

Frédérique Ries 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 C-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  C-C. Considerando que, nos termos do 

artigo 3.º, alínea c), do Regulamento (CE) 

n.º 1924/2006, é proibida a utilização de 

alegações de saúde que incentivem o 

consumo excessivo de um dado alimento; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/14 

Alteração  14 

Christel Schaldemose 

em nome do Grupo S&D 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

Frédérique Ries 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 G-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  G-A. Considerando que, na prática, é 

difícil controlar se as bebidas energéticas 

que ostentam as alegações propostas não 

são vendidas a crianças, 

independentemente de se destinarem às 

crianças ou adolescentes, tornando assim 

a condição imposta à utilização das 

alegações propostas ineficaz; 

considerando que, em qualquer caso, 

nada impede a comercialização destas 

bebidas aos adolescentes;  

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/15 

Alteração  15 

Christel Schaldemose 

em nome do Grupo S&D 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

Frédérique Ries 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 G-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  G-B. Considerando que, nos termos do 

disposto no artigo 3.º, alínea a), do 

Regulamento (CE) n.º 1924/2006, as 

alegações nutricionais e de saúde não 

podem ser ambíguas ou enganosas;  

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/16 

Alteração  16 

Christel Schaldemose 

em nome do Grupo S&D 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

Frédérique Ries 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 G-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  G-C. Considerando que a condição ou 

restrição de que as alegações propostas 

não podem ser utilizadas em alimentos 

destinados a crianças ou adolescentes 

torná-las-ia ambíguas no que respeita aos 

efeitos adversos potenciais destes 

alimentos na saúde humana;  

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/17 

Alteração  17 

Christel Schaldemose 

em nome do Grupo S&D 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

Frédérique Ries 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 G-D (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  G-D. Considerando que, no passado, a 

Comissão (como confirmado pelo 

Tribunal Geral quanto à dextrose), 

recusou a autorização de alegações de 

saúde que veiculavam uma mensagem 

contraditória e ambígua para os 

consumidores, mesmo que sujeitas a 

condições de utilização específicas e/ou 

acompanhadas de outras mensagens ou 

avisos adicionais1; 

________________ 

Ver o acórdão Dextro Energy, T-100/15, 

EU:T:2016:150, n.º 74). 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/18 

Alteração  18 

Christel Schaldemose 

em nome do Grupo S&D 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

Frédérique Ries 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 J 

 

Proposta de resolução Alteração 

J. Considerando que 25 % dos 

consumidores de bebidas energéticas para 

adolescentes ingerem três ou mais latas de 

uma vez; 

J. Considerando que 25 % dos 

consumidores de bebidas energéticas para 

adolescentes ingerem três ou mais latas de 

uma vez e que as alegações propostas 

podem incentivar o consumo de uma 

quantidade ainda maior destas bebidas 

energéticas; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/19 

Alteração  19 

Christel Schaldemose 

em nome do Grupo S&D 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

Frédérique Ries 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 J-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  J-A. Considerando que o rótulo de aviso 

proposto (condições de utilização) não 

prevê qualquer aviso acerca do consumo 

máximo numa única dose, apenas se 

refere à dose máxima diária;  

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/20 

Alteração  20 

Christel Schaldemose 

em nome do Grupo S&D 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

Frédérique Ries 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Solicita à Comissão que estude a 

possibilidade de introduzir restrições à 

comercialização de bebidas energéticas às 

crianças e adolescentes; 

4. Solicita aos Estados-Membros que 

estudem a possibilidade de introduzir 

regras sobre a comercialização de bebidas 

com elevado teor de cafeína ou alimentos 

com adição de cafeína às crianças e 

adolescentes; 

Or. en 

 

 


