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4.7.2016 B8-0842/21 

Alteração  21 

Sylvie Goddyn 

em nome do Grupo ENF 

 

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 

Citação 2-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta o parecer emitido em 

12 de maio de 2015 pelo comité a que se 

refere o artigo 3.º do regulamento 

supracitado, 

Or. en 
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Alteração  22 

Sylvie Goddyn 

em nome do Grupo ENF 

 

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 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que, nos termos do 

projeto de regulamento da Comissão, as 

alegações de que a cafeína contribui para 

aumentar o estado de vigilância e de que a 

cafeína contribui para melhorar a 

concentração não podem ser utilizadas em 

alimentos destinados às crianças e 

adolescentes; 

D. Considerando que, nos termos do 

projeto de regulamento da Comissão, as 

alegações de que a cafeína contribui para 

aumentar o estado de vigilância e de que a 

cafeína contribui para melhorar a 

concentração não podem ser utilizadas em 

alimentos destinados às crianças e 

adolescentes; considerando que beber café 

quente em quantidades razoáveis faz parte 

dos hábitos alimentares europeus, não 

tendo efeitos secundários particulares; 

Or. en 

 

 


