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24.10.2016 B8-1115/3 

Pozměňovací návrh  3 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-1115/2016 

Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn 

Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille d'Ornano 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Trans-mastné kyseliny 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ab. vzhledem k tomu, že by se vlivem 

legislativního návrhu o trans-mastných 

kyselinách neměla prohloubit krize 

v odvětví mléka; 

Or. fr 
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24.10.2016 B8-1115/4 

Pozměňovací návrh  4 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-1115/2016 

Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn 

Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille d'Ornano 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Trans-mastné kyseliny 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 

zákonem stanovila hraniční hodnotu 

průmyslově vyráběných trans-mastných 

kyselin ve všech potravinách (tj. jak 

v případě jednotlivých složek potravin, tak 

i v konečném výrobku), aby došlo 

k omezení jejich příjmu u všech skupin 

obyvatel; 

11. vyzývá členské státy, aby podporovaly 

a prosazovaly podniky zemědělsko-

potravinářského průmyslu, které se snaží 

snižovat obsah trans-mastných kyselin ve 

svých výrobcích, a aby zdůrazňovaly 

výhody, které představuje využívání 

místních mléčných výrobků jako zdroje 

lipidů; 

Or. fr 
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24.10.2016 B8-1115/5 

Pozměňovací návrh  5 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-1115/2016 

Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn 

Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille d'Ornano 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Trans-mastné kyseliny 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá potravinářské odvětví, aby 

dávalo přednost alternativním řešením, 

která by respektovala zdravotní normy, 

jako je používání lepších olejů, nové 

postupy modifikace tuků nebo kombinace 

složek nahrazujících trans-mastné kyseliny 

(vlákniny, celulózy, škrobu, bílkovinných 

směsí atd.); 

15. vyzývá potravinářské odvětví, aby 

dávalo přednost alternativním řešením, 

která by respektovala zdravotní normy, 

jako je používání lepších olejů, nové 

postupy modifikace tuků nebo kombinace 

složek nahrazujících trans-mastné kyseliny 

(vlákniny, celulózy, škrobu, bílkovinných 

směsí atd.); vyzývá mimoto členské státy, 

aby dbaly o to, aby opatření zaměřená na 

omezení obsahu trans-mastných kyselin 

nevedla k nadměrnému využívání 

palmového oleje; 

Or. fr 

 

 


