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24.10.2016 B8-1115/3 

Τροπολογία  3 

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

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1115/2016 

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

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

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

Trans-λιπαρά 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Α β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση του 

γαλακτοκομικού τομέα δεν θα πρέπει να 

επιδεινωθεί από μια νομοθετική πρόταση 

για τα trans-λιπαρά· 

Or. fr 
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24.10.2016 B8-1115/4 

Τροπολογία  4 

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

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1115/2016 

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

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

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

Trans-λιπαρά 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει το 

συντομότερο δυνατό ένα νόμιμο όριο σε 

επίπεδο ΕΕ για τα βιομηχανικά trans-

λιπαρά (τόσο σε επίπεδο συστατικών όσο 
και σε επίπεδο τελικού προϊόντος) σε όλα 

τα τρόφιμα, προκειμένου να μειωθεί η 

πρόσληψή τους σε όλες τις ομάδες 

πληθυσμού· 

11. καλεί τα κράτη μέλη να προωθούν και 

να στηρίζουν τις επιχειρήσεις του 

αγροδιατροφικού τομέα που 

δραστηριοποιούνται στη μείωση των 

trans-λιπαρών οξέων στα προϊόντα τους 
και να τονίζουν τα οφέλη της 

χρησιμοποίησης τοπικών 

γαλακτοκομικών προϊόντων ως πηγής 

λιπιδίων· 

Or. fr 
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24.10.2016 B8-1115/5 

Τροπολογία  5 

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

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1115/2016 

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

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

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

Trans-λιπαρά 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί τον κλάδο της βιομηχανίας 

τροφίμων να δώσει προτεραιότητα σε 

εναλλακτικές λύσεις που τηρούν τα 

πρότυπα υγείας, όπως η χρήση 

βελτιωμένων ελαίων, οι νέες διεργασίες 

μεταποίησης λιπών ή ακόμη και ο 

συνδυασμός υποκατάστατων των trans-

λιπαρών οξέων (ίνες, κυτταρίνη, άμυλο, 

πρωτεϊνικά μείγματα, κ.λπ.)· 

15. καλεί τον κλάδο της βιομηχανίας 

τροφίμων να δώσει προτεραιότητα σε 

εναλλακτικές λύσεις που τηρούν τα 

πρότυπα υγείας, όπως η χρήση 

βελτιωμένων ελαίων, οι νέες διεργασίες 

μεταποίησης λιπών ή ακόμη και ο 

συνδυασμός υποκατάστατων των trans-

λιπαρών οξέων (ίνες, κυτταρίνη, άμυλο, 

πρωτεϊνικά μείγματα, κ.λπ.)· καλεί, 

περαιτέρω, τα κράτη μέλη να 

μεριμνήσουν ώστε τα μέτρα για τη 

μείωση της περιεκτικότητας σε trans-

λιπαρά οξέα να μην οδηγήσουν σε 

υπερεκμετάλλευση του φοινικελαίου· 

Or. fr 

 

 


