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24.10.2016 B8-1115/3 

Изменение  3 

Мирей Д'Орнано, Силви Годен, Жан-Франсоа Жалк 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-1115/2016 

Ренате Зомер, Дачиана Октавиа Сърбу, Николай Бареков, Анели Ятенмяки, Лин 

Бойлан, Мартин Хойслинг, Пиерникола Педичини, Мирей Д'Орнано 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Трансмастни киселини 

Предложение за резолюция 

Съображение A б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Аб. като има предвид, че кризата в 

млечния сектор не трябва да бъде 

влошавана със законодателно 

предложение относно 

трансмастните киселини; 

Or. fr 
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24.10.2016 B8-1115/4 

Изменение  4 

Мирей Д'Орнано, Силви Годен, Жан-Франсоа Жалк 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-1115/2016 

Ренате Зомер, Дачиана Октавиа Сърбу, Николай Бареков, Анели Ятенмяки, Лин 

Бойлан, Мартин Хойслинг, Пиерникола Педичини, Мирей Д'Орнано 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Трансмастни киселини 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. призовава Комисията да въведе във 

възможно най-кратък срок 

законоустановено ограничение за ЕС 

на промишлените ТМК (както като 

съставка, така и като краен продукт) 

във всички храни, за да се намали 

техният прием сред всички групи от 

населението; 

11. призовава държавите членки да 

насърчават и подкрепят 

предприятията от хранително-

вкусовата промишленост, които са 

ангажирани с намаляване на ТМК в 

своите продукти, и да подчертават 

ползите от използването на местни 

млечни продукти като източник на 

липиди; 

Or. fr 
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24.10.2016 B8-1115/5 

Изменение  5 

Мирей Д'Орнано, Силви Годен, Жан-Франсоа Жалк 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-1115/2016 

Ренате Зомер, Дачиана Октавиа Сърбу, Николай Бареков, Анели Ятенмяки, Лин 

Бойлан, Мартин Хойслинг, Пиерникола Педичини, Мирей Д'Орнано 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Трансмастни киселини 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. призовава хранителната 

промишленост да даде приоритет на 

алтернативни решения, които отговарят 

на здравните стандарти, например 

използването на подобрени масла, нови 

процедури за изменение на мазнини или 

комбинации от заместители на ТМК 

(влакнини, целулоза, скорбяла и 

нишесте, белтъчни смеси и т.н.); 

15. призовава хранителната 

промишленост да даде приоритет на 

алтернативни решения, които отговарят 

на здравните стандарти, например 

използването на подобрени масла, нови 

процедури за изменение на мазнини или 

комбинации от заместители на ТМК 

(влакнини, целулоза, скорбяла и 

нишесте, белтъчни смеси и т.н.); 

призовава освен това държавите 

членки да гарантират, че мерките, 

насочени към ограничаване на 

съдържанието на ТМК не водят до 

прекомерно използване на палмово 

масло; 

Or. fr 

 

 


