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Ændringsforslag  3 

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

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1115/2016 

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

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

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Transfedtsyrer 

Forslag til beslutning 

Punkt A b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ab. der henviser til, at mælkekrisen ikke 

må forværres af et lovforslag om 

transfedtsyrer; 

Or. fr 
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24.10.2016 B8-1115/4 

Ændringsforslag  4 

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

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1115/2016 

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

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

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Transfedtsyrer 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. opfordrer Kommissionen til snarest 

muligt at fastsætte en lovbefalet EU-

grænseværdi for indholdet af industrielle 

transfedtsyrer i alle fødevarer (både som 

fødevareingrediens og som slutprodukt) 

for at reducere indtaget af dem blandt alle 

befolkningsgrupper; 

11. opfordrer medlemsstaterne til at 

opmuntre og fremme virksomheder i 

landbrugsfødevareindustri, som bestræber 

sig på at nedbringe mængden af 

industrielle transfedtsyrer i deres 

produkter, samt til at understrege 

fordelene ved at anvende lokale 

mejeriprodukter som lipidkilde; 

Or. fr 
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Ændringsforslag  5 

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

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1115/2016 

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

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

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Transfedtsyrer 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. opfordrer fødevareindustrien til at 

prioritere alternative løsninger, der er i 

overensstemmelse med sundhedsnormerne, 

såsom anvendelse af forbedrede olier, nye 

procedurer for ændring af fedtstoffer eller 

kombinationer af ingredienser til erstatning 

af transfedtsyrer (fibre, cellulose, stivelse, 

proteinblandinger osv.); 

15. opfordrer fødevareindustrien til at 

prioritere alternative løsninger, der er i 

overensstemmelse med sundhedsnormerne, 

såsom anvendelse af forbedrede olier, nye 

procedurer for ændring af fedtstoffer eller 

kombinationer af ingredienser til erstatning 

af transfedtsyrer (fibre, cellulose, stivelse, 

proteinblandinger osv.); opfordrer 

endvidere medlemsstaterne til at sikre, at 

foranstaltninger, der sigter på at 

begrænse indholdet af transfedtsyrer, ikke 

fører til overforbrug af palmeolie; 

Or. fr 

 

 


