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24.10.2016 B8-1115/3 

Ändringsförslag  3 

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

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1115/2016 

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

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

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Transfetter 

Förslag till resolution 

Skäl Ab (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ab. Mjölkkrisen får inte förvärras av ett 

lagstiftningsförslag om transfetter. 

Or. fr 
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24.10.2016 B8-1115/4 

Ändringsförslag  4 

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

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1115/2016 

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

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

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Transfetter 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att så fort som möjligt 

fastställa ett EU-rättsligt gränsvärde för 
industriellt framställda transfetter (både 

som ingredienser och som slutprodukter) i 

alla livsmedel för att minska alla 

befolkningsgruppers intag av transfetter. 

11. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att främja och 

uppmuntra livsmedelstillverkare som 

arbetar med att sänka halten av 
industriellt framställda transfetter i sina 

produkter och att framhålla fördelarna 

med att konsumera lokala 

mejeriprodukter för att få i sig lipider. 

Or. fr 
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24.10.2016 B8-1115/5 

Ändringsförslag  5 

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

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1115/2016 

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

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

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Transfetter 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet uppmanar 

livsmedelsindustrin att prioritera 

alternativa lösningar som respekterar 

hälsonormerna, såsom användning av 

förbättrade oljor, nya metoder för att 

modifiera fetter och kombinationer av 

ingredienser som substitut för transfetter 

(fibrer, cellulosa, stärkelse, 

proteinblandningar m.m.). 

15. Europaparlamentet uppmanar 

livsmedelsindustrin att prioritera 

alternativa lösningar som respekterar 

hälsonormerna, såsom användning av 

förbättrade oljor, nya metoder för att 

modifiera fetter och kombinationer av 

ingredienser som substitut för transfetter 

(fibrer, cellulosa, stärkelse, 

proteinblandningar m.m.). Parlamentet 

uppmanar dessutom medlemsstaterna att 

se till att de åtgärder som är avsedda att 

begränsa innehållet av transfetter inte 

leder till en överanvändning av palmolja. 

Or. fr 

 

 


