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24.10.2016 B8-1115/3 

Amendamentul  3 

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

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-1115/2016 

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

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

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Acizii grași trans 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ab (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ab. întrucât criza laptelui nu ar trebui să 

fie agravată de o propunere legislativă 

privind acizii grași trans; 

Or. fr 
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24.10.2016 B8-1115/4 

Amendamentul  4 

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

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-1115/2016 

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

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

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Acizii grași trans 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. invită Comisia să stabilească, cât mai 

curând posibil, limite obligatorii ale UE 

privind AGT industriali (atât ca 

ingredient, cât și ca produs final) în toate 

alimentele pentru a reduce consumul lor 

în rândul tuturor grupurilor de populație; 

11. invită statele membre să încurajeze și 

să promoveze întreprinderile din industria 

alimentară angajate în reducerea de AGT 

din produsele lor și să sublinieze 

beneficiile utilizării produselor lactate 

locale ca sursă de lipide; 

Or. fr 
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24.10.2016 B8-1115/5 

Amendamentul  5 

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

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-1115/2016 

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

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

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Acizii grași trans 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. invită sectorul industriei alimentare să 

acorde prioritate soluțiilor alternative care 

respectă normele de sănătate, cum ar fi 

utilizarea uleiurilor îmbogățite, noi 

proceduri de modificare a grăsimilor sau 

combinații de înlocuitori ai AGT (fibre, 

celuloză, amidon, amestecuri de proteine 

etc.); 

15. invită sectorul industriei alimentare să 

acorde prioritate soluțiilor alternative care 

respectă normele de sănătate, cum ar fi 

utilizarea uleiurilor îmbogățite, noi 

proceduri de modificare a grăsimilor sau 

combinații de înlocuitori ai AGT (fibre, 

celuloză, amidon, amestecuri de proteine 

etc.);  solicită statelor membre să se 

asigure că politicile care au scopul de a 

limita conținutul de AGT nu conduc la 

exploatarea excesivă a uleiului de 

palmier; 

Or. fr 

 

 


