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24.10.2016 B8-1115/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

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

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-1115/2016 

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

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

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Transmastné kyseliny 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 A b. keďže legislatívny návrh týkajúci sa 

transmastných kyselín nesmie zhoršovať 

krízu v mliekarenskom odvetví; 

Or. fr 
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24.10.2016 B8-1115/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

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

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-1115/2016 

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

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

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Transmastné kyseliny 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 

zriadila zákonný limit EÚ pre priemyselne 

vyrábané transmastné kyseliny vo 

všetkých potravinách (t. j. v prípade 

prísad, ako i v konečnom výrobku) s 

cieľom obmedziť ich príjem vo všetkých 

skupinách obyvateľstva; 

11. vyzýva členské štáty, aby podporovali 

a povzbudzovali výrobcov potravín, ktorí 

sa angažujú v obmedzovaní priemyselne 

vyrábaných transmastných kyselín vo 

svojich výrobkoch, a aby zdôrazňovali 

prínosy využívania miestnych mliečnych 

výrobkov ako zdroj lipidov; 

Or. fr 
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24.10.2016 B8-1115/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

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

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-1115/2016 

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

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

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Transmastné kyseliny 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. vyzýva potravinársky priemysel, aby 

uprednostnil alternatívne riešenia, ktoré sú 

v súlade so zdravotnými normami, ako 

napríklad využívanie zlepšených olejov, 

nové postupy na úpravu tukov alebo 

kombináciu náhrad za transmastné 

kyseliny (vláknina, celulóza, škrob, 

bielkovinové zmesi atď.); 

15. vyzýva potravinársky priemysel, aby 

uprednostnil alternatívne riešenia, ktoré sú 

v súlade so zdravotnými normami, ako 

napríklad využívanie zlepšených olejov, 

nové postupy na úpravu tukov alebo 

kombináciu náhrad za transmastné 

kyseliny (vláknina, celulóza, škrob, 

bielkovinové zmesi atď.); okrem toho 

vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že 

opatrenia zamerané na obmedzenie 

obsahu transmastných kyselín nespôsobia 

nadmerné využívanie palmového oleja; 

Or. fr 

 

 


