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f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

Xaħmijiet trans 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Ab (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 billi l-kriżi tal-ħalib m'għandhiex tiġi 

ggravata permezz ta' proposta leġiżlattiva 

dwar ix-xaħmijiet trans; 

Or. fr 
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Xaħmijiet trans 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 11 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

11. Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi, 

malajr kemm jista' jkun, limitu legali tal-

UE fuq it-TFAs industrijali (kemm bħala 

ingredjent u kemm bħala prodott finali) 

fl-ikel kollu sabiex jitnaqqas il-konsum 

tagħhom fost il-gruppi kollha tal-

popolazzjoni; 

11. Jistieden lill-Istati Membri jħeġġu u 

jippromwovu lill-intrapriżi tal-industrija 

agroalimentari impenjati fit-tnaqqis tat-

TFAs fil-prodotti tagħhom u jenfasizzaw 

il-benefiċċji li jġib miegħu l-użu ta' 

prodotti tal-ħalib lokali bħala sors ta' 

lipidi; 

Or. fr 
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Paragrafu 15 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

15. Jistieden lill-industrija tal-ikel tagħti 

prijorità lil soluzzjonijiet alternattivi li 

jkunu konformi mal-istandards dwar is-

saħħa, bħall-użu ta' żjut imtejba, proċeduri 

ġodda għall-modifika tax-xaħmijiet, jew 

taħlita ta' sostituti għat-TFAs (taħlitiet ta' 

fibri, ċellulożi, lamti, proteini, eċċ); 

15. Jistieden lill-industrija tal-ikel tagħti 

prijorità lil soluzzjonijiet alternattivi li 

jkunu konformi mal-istandards dwar is-

saħħa, bħall-użu ta' żjut imtejba, proċeduri 

ġodda għall-modifika tax-xaħmijiet, jew 

taħlita ta' sostituti għat-TFAs (taħlitiet ta' 

fibri, ċellulożi, lamti, proteini, eċċ); 

jistieden lill-Istati Membri jiżguraw, barra 

minn hekk, li l-miżuri għat-tnaqqis fil-

livelli ta' TFAs ma jwasslux għall-użu 

eċċessiv taż-żejt tal-palma; 

Or. fr 

 

 


