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24.10.2016 B8-1115/3 

Alteração  3 

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

em nome do grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-1115/2016 

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

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

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Ácidos gordos trans 

Proposta de resolução 

Considerando A-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 Considerando que a crise do leite não 

deve ser agravada por uma proposta 

legislativa em matéria de AGT; 

Or. fr 
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24.10.2016 B8-1115/4 

Alteração  4 

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

em nome do grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-1115/2016 

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

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

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Ácidos gordos trans 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Solicita à Comissão Europeia que 

estabeleça o mais rapidamente possível 

um limite legal para os AGT industriais 

(tanto enquanto ingrediente como produto 

final) em todos os produtos alimentares, a 

fim de reduzir o seu consumo por todos os 

grupos da população; 

11. Convida os Estados-Membros a 

promoverem e a incentivarem as empresas 

da indústria agroalimentar empenhadas 

em reduzir os AGT nos seus produtos, e a 

salientarem os benefícios de utilizar 

produtos lácteos locais como fonte de 

lípidos; 

Or. fr 
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24.10.2016 B8-1115/5 

Alteração  5 

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

em nome do grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-1115/2016 

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

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

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Ácidos gordos trans 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Convida o setor da indústria alimentar 

a privilegiar soluções alternativas que 

respeitem as normas de saúde como, por 

exemplo, a utilização de óleos melhorados, 

os novos processos de modificação de 

gorduras ou a combinação de ingredientes 

de substituição dos AGT (fibras, celuloses, 

amidos, misturas proteicas, etc.); 

15. Convida o setor da indústria alimentar 

a privilegiar soluções alternativas que 

respeitem as normas de saúde como, por 

exemplo, a utilização de óleos melhorados, 

os novos processos de modificação de 

gorduras ou a combinação de ingredientes 

de substituição dos AGT (fibras, celuloses, 

amidos, misturas proteicas, etc.); insta 

ainda os Estados-Membros a garantirem 

que as medidas visando limitar o teor de 

AGT não dão origem à sobre-exploração 

do óleo de palma; 

Or. fr 

 

 


