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24.10.2016 B8-1115/3 

Pakeitimas 3 

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

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1115/2016 

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

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

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Transriebalai 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

A b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Ab. kadangi pieno krizės nereikia 

apsunkinti pasiūlymu dėl teisėkūros 

procedūra priimamo akto dėl 

transriebalų; 

Or. fr 
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Pakeitimas 4 

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

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1115/2016 

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

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

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Transriebalai 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

11 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

11. ragina Komisiją ES teisės aktais kuo 

greičiau nustatyti privalomas pramoninių 

RRT ribines vertes visuose maisto 
produktuose (kalbant apie RRT kaip 

sudedamąsias dalis ir kaip galutinį 

produktą), kad visos gyventojų grupės jų 

suvartotų mažiau; 

11. ragina valstybes nares raginti ir 

skatinti maisto pramonės įmones, 

pasiryžusias savo produktuose sumažinti 

RRT kiekį, ir pabrėžti vietos pieno 

produktų kaip riebalų šaltinio vartojimo 

naudą; 

Or. fr 
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Pakeitimas 5 

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

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1115/2016 

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

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

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Transriebalai 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

15. ragina maisto produktų gamybos 

pramonę pirmenybę teikti alternatyviems 

sprendimams, kurie atitinka sveikatos 

standartus, pvz., naudoti patobulintus 

aliejus, naujus riebalų modifikavimo būdus 

arba RRT pakeičiančių sudedamųjų dalių 

derinius (skaidulas, ląstelieną, krakmolus, 

baltymų mišinius ir kt.); 

15. ragina maisto produktų gamybos 

pramonę pirmenybę teikti alternatyviems 

sprendimams, kurie atitinka sveikatos 

standartus, pvz., naudoti patobulintus 

aliejus, naujus riebalų modifikavimo būdus 

arba RRT pakeičiančių sudedamųjų dalių 

derinius (skaidulas, ląstelieną, krakmolus, 

baltymų mišinius ir kt.); be to, ragina 

valstybes nares užtikrinti, kad priemonės, 

kuriomis siekiama apriboti RRT kiekį, 

nepaskatintų pernelyg didelio alyvpalmių 

aliejus naudojimo; 

Or. fr 

 

 


