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24.10.2016 B8-1115/3 

Predlog spremembe  3 

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

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-1115/2016 

Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolaj Barekov (Nikolay Barekov), Anneli 

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

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Transmaščobne kisline 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ab. ker zakonodajni predlog o 

transmaščobnih kislinah ne sme voditi v 

poglobitev krize v sektorju mleka; 

Or. fr 
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24.10.2016 B8-1115/4 

Predlog spremembe  4 

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

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-1115/2016 

Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolaj Barekov (Nikolay Barekov), Anneli 

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

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Transmaščobne kisline 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. poziva Komisijo, naj čim prej določi 

zakonske omejitve EU glede vsebnosti 

industrijskih maščobnih kislin (tako za 

sestavine kot za končne proizvode), da bi 

se zmanjšalo njihovo uživanje med vsemi 

skupinami prebivalstva; 

11. poziva države članice, naj spodbujajo 

in podpirajo podjetja v agroživilskem 

sektorju, ki si prizadevajo za zmanjšanje 

transmaščobnih kislin v svojih proizvodih, 

poleg tega pa naj poudarijo koristi, 

povezane z uživanjem lokalnih mlečnih 

proizvodov kot vira lipidov; 

Or. fr 
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24.10.2016 B8-1115/5 

Predlog spremembe  5 

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

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-1115/2016 

Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolaj Barekov (Nikolay Barekov), Anneli 

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

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Transmaščobne kisline 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poziva živilsko industrijo, naj da 

prednost alternativnim rešitvam, ki bodo 

skladne z zdravstvenimi standardi, na 

primer uporabi izboljšanih olj, novim 

postopkom pretvorbe maščob ali 

kombinaciji nadomestkov za 

transmaščobne kisline (vlaknine, celuloza, 

škrob, beljakovinske mešanice itd.); 

15. poziva živilsko industrijo, naj da 

prednost alternativnim rešitvam, ki bodo 

skladne z zdravstvenimi standardi, na 

primer uporabi izboljšanih olj, novim 

postopkom pretvorbe maščob ali 

kombinaciji nadomestkov za 

transmaščobne kisline (vlaknine, celuloza, 

škrob, beljakovinske mešanice itd.); poziva 

države članice, naj zagotovijo, da politike, 

katerih cilj je omejiti vsebnost 

transmaščobnih kislin, ne bodo vodile v 

čezmerno uporabo palmovega olja; 

Or. fr 

 

 


