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24.10.2016 B8-1115/3 

Amendement  3 

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

namens de ENFFractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1115/2016 

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

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

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Transvetzuren (TFA's) 

Ontwerpresolutie 

Overweging A ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A ter. overwegende dat de zuivelcrisis niet 

verergerd mag worden door een 

wetgevingsvoorstel over transvetzuren; 

Or. fr 
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24.10.2016 B8-1115/4 

Amendement  4 

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

namens de ENFFractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1115/2016 

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

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

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Transvetzuren (TFA's) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. verzoekt de Commissie om zo snel 

mogelijk een wettelijke EU-limiet in te 

stellen voor industriële TFA's (als 

ingrediënt of eindproduct) in alle 

levensmiddelen om de consumptie ervan 

bij alle bevolkingsgroepen terug te 

dringen; 

11. verzoekt de lidstaten ondernemingen 

in de voedingsmiddelenindustrie die zich 

inzetten voor de beperking van industriële 

TFA's in hun producten te stimuleren en 

te steunen, en de voordelen te 

benadrukken van het gebruik van 

plaatselijke zuivelproducten als bron van 

lipiden; 

Or. fr 
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24.10.2016 B8-1115/5 

Amendement  5 

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

namens de ENFFractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1115/2016 

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

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

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Transvetzuren (TFA's) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. verzoekt de levensmiddelenindustrie 

voorrang te geven aan alternatieve 

oplossingen waarbij de 

gezondheidsnormen in acht worden 

genomen, bijvoorbeeld het gebruik van 

verbeterde oliën, nieuwe procedés voor de 

modificering van vetten of combinaties van 

ingrediënten ter vervanging van TFA's 

(vezels, cellulose, zetmeel, 

proteïnemengsels, enz.); 

15. verzoekt de levensmiddelenindustrie 

voorrang te geven aan alternatieve 

oplossingen waarbij de 

gezondheidsnormen in acht worden 

genomen, bijvoorbeeld het gebruik van 

verbeterde oliën, nieuwe procedés voor de 

modificering van vetten of combinaties van 

ingrediënten ter vervanging van TFA's 

(vezels, cellulose, zetmeel, 

proteïnemengsels, enz.); verzoekt de 

lidstaten er bovendien voor te zorgen dat 

beleidsmaatregelen die bedoeld zijn om de 

TFA-gehaltes te beperken niet leiden tot 

het overmatige gebruik van palmolie; 

Or. fr 

 

 


