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Amendement  1 

Ulrike Müller, Anneli Jäätteenmäki, Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

— gezien de publicaties van de 

Wereldgezondheidsorganisatie getiteld "the 

effectiveness of policies for reducing 

dietary transfat: a systematic review of the 

evidence2;" and "Eliminating trans fats in 

Europe - A policy brief3 ", 

— gezien de publicaties van de 

Wereldgezondheidsorganisatie getiteld "the 

effectiveness of policies for reducing 

dietary transfat: a systematic review of the 

evidence2, "Eliminating trans fats in 

Europe - A policy brief3 " en "Effect of 

trans-fatty acid intake on blood lipids and 

lipoproteins: a systematic review and 

meta-regression analysis"3a, 

__________________ __________________ 

2 Bull World Health Organ 2013;91:262–

269H 

2 Bull World Health Organ 2013;91:262–

269H 

3 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf

_file/0010/288442/Eliminating-trans-fats-

in-Europe-A-policy-brief.pdf?ua=1 

3 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf

_file/0010/288442/Eliminating-trans-fats-

in-Europe-A-policy-brief.pdf?ua=1 

 3 bis 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/2

46109/1/9789241510608-eng.pdf 

Or. en 

 

Amendement  2 

Lynn Boylan 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat transvetzuren 

onverzadigde vetten zijn in van 

herkauwers afkomstige levensmiddelen, 

zoals zuivelproducten en vlees, en in 
industrieel geproduceerde, gedeeltelijk 

gehydrogeneerde plantaardige oliën 

(plantaardige oliën die gemodificeerd 

A. overwegende dat transvetzuren 

onverzadigde vetten zijn vooral van 

industrieel geproduceerde, gedeeltelijk 

gehydrogeneerde plantaardige oliën 

(plantaardige oliën die gemodificeerd 

worden door waterstofatomen toe te 

voegen, en die gebruikt worden om te 
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worden door waterstofatomen toe te 

voegen, en die gebruikt worden om te 

bakken en te braden, en in vervaardigde 

levensmiddelen om de houdbaarheid te 

verlengen); 

bakken en te braden, en in vervaardigde 

levensmiddelen om de houdbaarheid te 

verlengen), maar dat zij ook aanwezig zijn 

in van herkauwers afkomstige 

levensmiddelen, zoals zuivelproducten en 

vlees; 

Or. en 

 

Amendement  3 

Nicola Caputo, Damiano Zoffoli, Massimo Paolucci, Simona Bonafè, Renata Briano, 

Elena Gentile 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat transvetzuren 

onverzadigde vetten zijn in van herkauwers 

afkomstige levensmiddelen, zoals 

zuivelproducten en vlees, en in industrieel 

geproduceerde, gedeeltelijk 

gehydrogeneerde plantaardige oliën 

(plantaardige oliën die gemodificeerd 

worden door waterstofatomen toe te 

voegen, en die gebruikt worden om te 

bakken en te braden, en in vervaardigde 

levensmiddelen om de houdbaarheid te 

verlengen); 

A. overwegende dat transvetzuren 

onverzadigde vetten zijn die van nature 

aanwezig zijn in van herkauwers 

afkomstige levensmiddelen, zoals 

zuivelproducten en vlees, in een aantal 

planten en producten van plantaardige 

oorsprong (prei, erwten, sla, koolzaadolie) 
en in industrieel geproduceerde, 

gedeeltelijk gehydrogeneerde plantaardige 

oliën (plantaardige oliën die gemodificeerd 

worden door waterstofatomen toe te 

voegen, en die gebruikt worden om te 

bakken en te braden, en in vervaardigde 

levensmiddelen om de houdbaarheid te 

verlengen); 

Or. it 

 

Amendement  4 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat transvetzuren A. overwegende dat transvetzuren een 
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onverzadigde vetten zijn in van herkauwers 

afkomstige levensmiddelen, zoals 

zuivelproducten en vlees, en in industrieel 

geproduceerde, gedeeltelijk 

gehydrogeneerde plantaardige oliën 

(plantaardige oliën die gemodificeerd 

worden door waterstofatomen toe te 

voegen, en die gebruikt worden om te 

bakken en te braden, en in vervaardigde 

levensmiddelen om de houdbaarheid te 

verlengen); 

specifiek soort onverzadigde vetten zijn in 

van herkauwers afkomstige 

levensmiddelen, zoals zuivelproducten en 

vlees, en in industrieel geproduceerde, 

gedeeltelijk gehydrogeneerde plantaardige 

oliën (plantaardige oliën die gemodificeerd 

worden door waterstofatomen toe te 

voegen, en die gebruikt worden om te 

bakken en te braden, en in vervaardigde 

levensmiddelen om de houdbaarheid te 

verlengen); 

Or. en 

 

Amendement  5 

Martin Häusling 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat de opname van 

transvetten vooral verband houdt met de 

consumptie van industrieel 

geproduceerde, gedeeltelijk 

gehydrogeneerde oliën, die door de 

industrie worden gebruikt in een breed 

scala aan voedingsproducten en dranken; 

Or. en 

 

Amendement  6 

Nicola Caputo, Damiano Zoffoli, Massimo Paolucci, Simona Bonafè, Elena Gentile, 

Renata Briano 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat deze resolutie 

alleen betrekking heeft op vetzuren die 

industrieel geproduceerd zijn; 



 

PE587.689v01-00 6/43 AM\1102820NL.docx 

NL 

Or. it 

 

Amendement  7 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat transvetzuren 

zowel aanwezig kunnen zijn in 

voorverpakte levensmiddelen als in niet-

voorverpakte levensmiddelen, bijvoorbeeld 

levensmiddelen die los worden verkocht 

en levensmiddelen die worden 

aangeboden door catering- en 

voedingsdiensten; 

Or. en 

 

Amendement  8 

Renate Sommer, Birgit Collin-Langen 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat de EFSA in 2010 

heeft besloten dat transvetzuren van 

herkauwers soortgelijke effecten hebben 

als die van industriële producten; 

Or. en 

 

Amendement  9 

Nicola Caputo 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 



 

AM\1102820NL.docx 7/43 PE587.689v01-00 

 NL 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat herkauwersvet, 

bijvoorbeeld in zuivel of rundvlees, nog 3 

tot 6 % transvetzuren bevat; 

Schrappen 

Or. it 

 

Amendement  10 

Martin Häusling 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat herkauwersvet, 

bijvoorbeeld in zuivel of rundvlees, nog 3 

tot 6 % transvetzuren bevat; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  11 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat herkauwersvet, 

bijvoorbeeld in zuivel of rundvlees, nog 3 

tot 6 % transvetzuren bevat; 

B. overwegende dat herkauwersvet 

nog 3 tot 6 % transvetzuren bevat; 

Or. nl 

 

Amendement  12 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 



 

PE587.689v01-00 8/43 AM\1102820NL.docx 

NL 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat herkauwersvet, 

bijvoorbeeld in zuivel of rundvlees, nog 3 

tot 6 % transvetzuren bevat; 

B. overwegende dat herkauwersvet, 

bijvoorbeeld in zuivel of rundvlees, nog 3 

tot 6 % transvetzuren bevat, maar dat de 

menselijke consumptie van transvetzuren 

die natuurlijk voorkomen in herkauwers 

doorgaans laag is; 

Or. en 

 

Amendement  13 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 B bis. overwegende dat sommige 

transvetzuren, zoals vacceenzuur, zowel 

voorkomen in menselijke borstvoeding als 

in zuivel en vlees van herkauwers en dat 

deze transvetzuren uit herkauwers 

derhalve - in een gepaste verhouding - 

van nature behoren bij een gezond 

menselijk eetpatroon, waarvan zij immers, 

ook in geval van jongvolwassenen en 

volwassenen, reeds sedert onheuglijke 

tijden deel uitmaken; 

Or. nl 

 

Amendement  14 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat de menselijke 

consumptie van transvetzuren die 

natuurlijk voorkomen in herkauwers 

Schrappen 
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doorgaans laag is; 

Or. en 

 

Amendement  15 

Ulrike Müller, Anneli Jäätteenmäki, Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat de menselijke 

consumptie van transvetzuren die 

natuurlijk voorkomen in herkauwers 

doorgaans laag is; 

C. overwegende dat de menselijke 

consumptie van transvetzuren die 

natuurlijk voorkomen in herkauwers 

doorgaans laag is; overwegende dat de 

WHO aangeeft dat deze transvetzuren die 

natuurlijk voorkomen, waarschijnlijk 

geen risico opleveren voor de gezondheid 

binnen de reële voedingspatronen die 

momenteel bestaan; 

Or. en 

 

Amendement  16 

Renate Sommer, Birgit Collin-Langen 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat de menselijke 

consumptie van transvetzuren die 

natuurlijk voorkomen in herkauwers 

doorgaans laag is; 

C. overwegende dat de menselijke 

consumptie van transvetzuren die 

natuurlijk voorkomen in herkauwers 

doorgaans laag is; overwegende dat in de 

EU evenwel steeds meer vlees gegeten 

wordt; 

Or. en 

 

Amendement  17 

Annie Schreijer-Pierik 
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Ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 C bis. overwegende dat het transvet 

vacceenzuur in zoogdieren door 

natuurlijke biohydrogenatie samen met 

meervoudig onverzadigde vetzuren wordt 

omgezet in het transvet rumenzuur, dat in 

laboratoriumstudies anti-carcinogene 

uitwerkingen vertoont1 a; 

 __________________ 

 1 bis A.L. Lock, B.A. Corl, D.M. Barbano, 

D.E Bauman, C. Ip: The anticarcinogenic 

effect of trans-11 18:1 is dependent on its 

conversion to cis-9, trans-11 CLA by 

delta9-desaturase in rats J.Nutr. 134 pag. 

2698 – 2704 (2007)  

Or. nl 

 

Amendement  18 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 C ter. overwegende dat 

wetenschappelijke bewijzen1 avolgens 

onderzoekers aantonen aan dat het 

transvet vacceenzuur, zoals in zuivel en 

rundvlees wordt gevonden, geconsumeerd 

in de hoeveelheden en de soorten voeding 

die in het gemiddelde menselijke dieet 

aangetroffen worden, niet in verband kan 

worden gebracht met een hoger risico op 

hart- en vaatziekten, maar mogelijk wel 

met een lager risico op deze 

aandoeningen; 

 __________________ 

 1 bis Am J Clin Nutr ajcn123646, 
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gepubliceerd op 11 November 2015. 

Or. nl 

 

Amendement  19 

Renate Sommer, Birgit Collin-Langen 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat in de EU steeds 

meer vlees gegeten wordt; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  20 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat in de EU steeds 

meer vlees gegeten wordt; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  21 

Nicola Caputo 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat in de EU steeds 

meer vlees gegeten wordt; 

Schrappen 

Or. it 
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Amendement  22 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat in de EU steeds 

meer vlees gegeten wordt; 

Schrappen 

Or. nl 

Amendement  23 

Frédérique Ries 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat in de EU steeds 

meer vlees gegeten wordt; 

D. overwegende dat de 

vleesconsumptie in de EU een neerwaartse 

trend kent, met verschillen tussen de 

lidstaten; 

Or. fr 

 

Amendement  24 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat in de EU steeds 

meer vlees gegeten wordt; 

D. overwegende dat in de EU steeds 

meer vlees en verwerkte vleesproducten 

gegeten worden; 

Or. hr 
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Amendement  25 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat vele restaurants 

en snackbars transvetzuren gebruiken om 

voedsel te frituren, omdat deze goedkoop 

zijn en in commerciële frituurpannen 

meermaals gebruikt kunnen worden; 

E. overwegende dat te betreuren valt 

dat vele restaurants en snackbars 

transvetzuren gebruiken om voedsel te 

frituren, omdat deze goedkoop zijn en in 

commerciële frituurpannen meermaals 

gebruikt kunnen worden; 

Or. el 

 

Amendement  26 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat vele restaurants 

en snackbars transvetzuren gebruiken om 

voedsel te frituren, omdat deze goedkoop 

zijn en in commerciële frituurpannen 

meermaals gebruikt kunnen worden; 

E. overwegende dat vele 

cateringvoorzieningen en snackbars 

transvetzuren gebruiken om voedsel te 

frituren, omdat deze goedkoop zijn en in 

commerciële frituurpannen meermaals 

gebruikt kunnen worden; 

Or. hr 

 

Amendement  27 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat bijkomende 

transvetzuren ontstaan bij de bereiding van 

bepaalde levensmiddelen (bv. door te 

F. overwegende dat bijkomende 

transvetzuren ontstaan bij de bereiding van 

bepaalde levensmiddelen (bv. koekjes, 
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frituren); gebak, zoute snacks en gefrituurde 

producten); 

Or. en 

 

Amendement  28 

Renate Sommer, Birgit Collin-Langen 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat de consumptie 

van industrieel geproduceerde, gedeeltelijk 

gehydrogeneerde plantaardige oliën in 

verband gebracht wordt met een verhoogd 

risico op hart- en vaatziekten, 

onvruchtbaarheid, endometriose, 

galstenen, de ziekte van Alzheimer, 

diabetes en bepaalde vormen van kanker; 

G. overwegende dat de consumptie 

van industrieel geproduceerde, gedeeltelijk 

gehydrogeneerde plantaardige oliën in 

verband gebracht wordt met een verhoogd 

risico op hart- en vaatziekten; 

Or. en 

 

Amendement  29 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat de consumptie 

van industrieel geproduceerde, gedeeltelijk 

gehydrogeneerde plantaardige oliën in 

verband gebracht wordt met een verhoogd 

risico op hart- en vaatziekten, 

onvruchtbaarheid, endometriose, galstenen, 

de ziekte van Alzheimer, diabetes en 

bepaalde vormen van kanker; 

G. overwegende dat de veelvuldige 

consumptie van industrieel geproduceerde, 

gedeeltelijk gehydrogeneerde plantaardige 

oliën in verband gebracht wordt met een 

verhoogd risico op hart- en vaatziekten, 

onvruchtbaarheid, endometriose, galstenen, 

de ziekte van Alzheimer, diabetes en 

bepaalde vormen van kanker; 

Or. hr 
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Amendement  30 

Frédérique Ries 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat de consumptie 

van industrieel geproduceerde, gedeeltelijk 

gehydrogeneerde plantaardige oliën in 

verband gebracht wordt met een verhoogd 

risico op hart- en vaatziekten, 

onvruchtbaarheid, endometriose, galstenen, 

de ziekte van Alzheimer, diabetes en 

bepaalde vormen van kanker; 

G. overwegende dat de consumptie 

van industrieel geproduceerde, gedeeltelijk 

gehydrogeneerde plantaardige oliën in 

verband gebracht wordt met een verhoogd 

risico op hart- en vaatziekten, 

onvruchtbaarheid, endometriose, galstenen, 

de ziekte van Alzheimer, diabetes, 

bepaalde vormen van kanker en 

zwaarlijvigheid; 

Or. fr 

 

Amendement  31 

Nicola Caputo, Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Elena Gentile, Renata Briano, 

Massimo Paolucci 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat de consumptie 

van industrieel geproduceerde, gedeeltelijk 

gehydrogeneerde plantaardige oliën in 

verband gebracht wordt met een verhoogd 

risico op hart- en vaatziekten, 

onvruchtbaarheid, endometriose, galstenen, 

de ziekte van Alzheimer, diabetes en 

bepaalde vormen van kanker; 

G. overwegende dat de consumptie 

van industrieel geproduceerde, gedeeltelijk 

gehydrogeneerde plantaardige oliën in 

verband gebracht wordt met een verhoogd 

risico op hart- en vaatziekten, 

onvruchtbaarheid, endometriose, galstenen, 

de ziekte van Alzheimer, diabetes, 

zwaarlijvigheid en bepaalde vormen van 

kanker; 

Or. it 

 

Amendement  32 

Notis Marias 
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Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat de consumptie 

van industrieel geproduceerde, gedeeltelijk 

gehydrogeneerde plantaardige oliën in 

verband gebracht wordt met een verhoogd 

risico op hart- en vaatziekten, 

onvruchtbaarheid, endometriose, galstenen, 

de ziekte van Alzheimer, diabetes en 

bepaalde vormen van kanker; 

G. overwegende dat de consumptie 

van industrieel geproduceerde, gedeeltelijk 

gehydrogeneerde plantaardige oliën in 

verband gebracht wordt met een verhoogd 

risico op hart- en vaatziekten, 

onvruchtbaarheid, endometriose, galstenen, 

de ziekte van Alzheimer, diabetes en 

bepaalde vormen van kanker; overwegende 

dat de consumptie van transvetzuren het 

risico van hartziekte meer doet toenemen 

dan elke andere langetermijnfactor;  

Or. el 

 

Amendement  33 

Frédérique Ries 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 G bis. overwegende dat de Europese 

autoriteiten alle nodige maatregelen 

moeten nemen om de factoren aan te 

pakken die leiden tot zwaarlijvigheid, een 

volwaardige ziekte die, als niets wordt 

ondernomen, een ware epidemie dreigt te 

worden in de EU in 2030, overeenkomstig 

de bevindingen in een studie van de WHO 

die is gepubliceerd in mei 2015; 

Or. fr 

 

Amendement  34 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H 
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Ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat een verhoogde 

opname van transvetzuren met name 

behoort tot de risicofactoren voor het 

ontstaan van coronaire hartziekten (per 

aangeleverde calorie meer dan alle andere 

voedingsstoffen), die volgens een 

conservatieve schatting de oorzaak zijn van 

ongeveer 660 000 overlijdens per jaar in de 

EU, oftewel ongeveer 14 % van alle 

sterfgevallen; 

H. overwegende dat een verhoogde 

opname van transvetzuren het risico doet 

toenemen van het ontstaan van coronaire 

hartziekten (per aangeleverde calorie meer 

dan alle andere voedingsstoffen), die 

volgens een conservatieve schatting de 

oorzaak zijn van ongeveer 660 000 

overlijdens per jaar in de EU, oftewel 

ongeveer 14 % van alle sterfgevallen; 

Or. el 

 

Amendement  35 

Lynn Boylan 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging J 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat de WHO 

specifiek aanraadt om niet meer dan 1 % 

van de dagelijkse energie-inname op te 

nemen in de vorm van transvetzuren; 

J. overwegende dat de WHO 

specifiek aanraadt om minder dan 1 % van 

de dagelijkse energie-inname op te nemen 

in de vorm van transvetzuren1 bis; 

 __________________ 

 1 bis 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/4

2665/1/WHO_TRS_916.pdf?ua=1 pg89, 

WHO/FAO technical report series 916 

Or. en 

 

Amendement  36 

Renate Sommer, Birgit Collin-Langen 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging M bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 M bis. overwegende dat er nog steeds 

aanzienlijke lacunes zijn in de 

beschikbare gegevens, doordat in de 

bovengenoemde onderzoeken nauwelijks 

vleesproducten, zuivelproducten en 

nagerechten op basis van melk aan bod 

zijn gekomen; 

Or. en 

 

Amendement  37 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging N 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

N. overwegende dat internationale 

studies aantonen dat maatregelen om het 

gehalte aan transvetzuren in voedsel te 

beperken, leiden tot een vermindering van 

het transvetzuurgehalte, zonder dat het 

totale vetgehalte hoger wordt; 

overwegende dat dergelijke maatregelen 

haalbaar, uitvoerbaar en gunstig voor de 

volksgezondheid zouden zijn; 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie)  

Or. hr 

 

Amendement  38 

Frédérique Ries 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging N bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 N bis. overwegende dat grote industriële 

groepen zich ertoe hebben verplicht 

transvetzuren in hun producten uit te 

faseren, zodat er een reële mogelijkheid 
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bestaat om op EU-niveau een juridisch 

bindend maximum te bepalen om een 

algemener gebruik van alternatieven voor 

transvetzuren te faciliteren, zowel in 

menselijke voeding als in diervoeder, 

teneinde het blootstellingsrisico te 

verminderen; 

Or. fr 

 

Amendement  39 

Martin Häusling 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging O 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

O. overwegende dat slechts één 

consument op drie in de EU geïnformeerd 

is over transvetzuren, en dat maatregelen 

voor sensibilisering dus nodig zijn; 

O. overwegende dat slechts één 

consument op drie in de EU geïnformeerd 

is over transvetzuren, en dat de 

etiketteringsmaatregelen dus niet effectief 

zijn; 

Or. en 

 

Amendement  40 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging O 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

O overwegende dat slechts één 

consument op drie in de EU geïnformeerd 

is over transvetzuren, en dat maatregelen 

voor sensibilisering dus nodig zijn; 

O overwegende dat helaas slechts één 

consument op drie in de EU geïnformeerd 

is over transvetzuren, en dat maatregelen 

voor sensibilisering dus nodig zijn; 

Or. el 
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Amendement  41 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging O 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

O. overwegende dat slechts één 

consument op drie in de EU geïnformeerd 

is over transvetzuren, en dat maatregelen 

voor sensibilisering dus nodig zijn; 

O. overwegende dat slechts één 

consument op drie in de EU geïnformeerd 

is over transvetzuren, en dat maatregelen 

voor sensibilisering dus nodig zijn, via het 

onderwijs en door gebruik te maken van 

mediacampagnes; 

Or. hr 

 

Amendement  42 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging P 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

P. overwegende dat in de EU-

wetgeving het transvetzuurgehalte in 

levensmiddelen niet is gereguleerd, en ook 

de etikettering ervan niet is verplicht; 

P. overwegende dat in de EU-

wetgeving op geen enkele manier het 

transvetzuurgehalte in levensmiddelen is 

gereguleerd, en ook de etikettering ervan 

niet is verplicht; 

Or. el 

 

Amendement  43 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging Q 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Q. overwegende dat Oostenrijk, 

Denemarken, Letland en Hongarije 

wetgeving hebben aangenomen waardoor 

het transvetzuurgehalte in levensmiddelen 

Q. overwegende dat Oostenrijk, 

Denemarken, Letland en Hongarije 

wetgeving hebben aangenomen waardoor 

het transvetzuurgehalte in levensmiddelen 
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wordt beperkt, en dat de meeste andere 

EU-lidstaten vrijwillige maatregelen 

hebben ingevoerd, bijvoorbeeld 

zelfregulering, aanbevelingen voor een 

gezond voedingspatroon of criteria voor de 

samenstelling van bepaalde traditionele 

producten; 

wordt beperkt, en dat de meeste andere 

EU-lidstaten etiketteringsvoorschriften of 

vrijwillige maatregelen hebben ingevoerd, 

bijvoorbeeld zelfregulering, aanbevelingen 

voor een gezond voedingspatroon of 

criteria voor de samenstelling van bepaalde 

traditionele producten; 

Or. en 

 

Amendement  44 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging R 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

R. overwegende dat de invoering van 

wettelijke limieten voor industriële 

transvetzuren in Denemarken in 2003, en 

met name de nationale limiet van 2 % 

transvetzuren in oliën en vetten, succesvol 

is gebleken, omdat het aantal overlijdens 

ten gevolge van hart- en vaatziekten 

aanzienlijk is verminderd1; 

R. overwegende dat de invoering van 

wettelijke limieten voor industriële 

transvetzuren in Denemarken in 2003, en 

met name de nationale limiet van 2 % 

transvetzuren in oliën en vetten, een 

doorslaand succes is gebleken, omdat het 

aantal overlijdens ten gevolge van hart- en 

vaatziekten aanzienlijk is verminderd1; 

__________________ __________________ 

1"Denmark’s policy on artificial trans fat 

and cardiovascular disease", Brandon J. et 

al., Am J Prev Med 2015 (gedrukt). 

1"Denmark’s policy on artificial trans fat 

and cardiovascular disease", Brandon J. et 

al., Am J Prev Med 2015 (gedrukt). 

Or. hr 

 

Amendement  45 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging S 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

S. overwegende dat het controleren 

van de ingrediëntenlijst van voorverpakt 

voedsel op gedeeltelijke gehydrogeneerde 

S. overwegende dat het controleren 

van de ingrediëntenlijst van voorverpakt 

voedsel op gedeeltelijke gehydrogeneerde 
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oliën de enige manier is waarop 

consumenten kunnen nagaan of een 

product transvetzuren bevat; overwegende 

dat de huidige EU-regelgeving niet 

voorkomt dat consumenten in de war zijn 

over het verschil tussen gedeeltelijk 

gehydrogeneerde oliën (die onder andere 

transvetzuren bevatten) en volledig 

gehydrogeneerde oliën (met alleen 

verzadigde vetzuren en geen 

transvetzuren), omdat Verordening (EU) 

nr. 1169/2011 bepaalt dat deze informatie 

opgenomen moet worden in de 

ingrediëntenlijst van voorverpakt voedsel; 

oliën de enige manier is waarop 

consumenten kunnen nagaan of een 

product transvetzuren bevat; overwegende 

dat de huidige EU-regelgeving niet 

voorkomt dat consumenten in de war zijn 

over het verschil tussen gedeeltelijk 

gehydrogeneerde oliën (die onder andere 

transvetzuren bevatten) en volledig 

gehydrogeneerde oliën (met alleen 

verzadigde vetzuren en geen 

transvetzuren), omdat Verordening (EU) 

nr. 1169/2011 bepaalt dat deze informatie 

opgenomen moet worden in de 

ingrediëntenlijst van voorverpakt voedsel; 

overwegende dat de impact op het 

consumentengedrag ook afhangt van de 

kennis van de gevaren van transvetzuren 

en van kruisbesmetting tussen volledig 

geharmoniseerde en gedeeltelijk 

gehydrogeneerde oliën; 

Or. el 

 

Amendement  46 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging S bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 S bis. overwegende dat de lijst van 

ingrediënten – inclusief de vermelding 

van een gehydrogeneerde olie en de 

formuleringen "volledig gehydrogeneerd" 

en "gedeeltelijk gehydrogeneerd" – en de 

voedingswaardedeclaratie – inclusief de 

vermelding van de hoeveelheid vet en de 

formuleringen "enkelvoudig 

onverzadigde vetzuren" en "meervoudig 

onverzadigde vetzuren"– niet verplicht 

zijn voor voorverpakte levensmiddelen; 

overwegende dat de lidstaten het recht 

behouden voorschriften inzake de 

verstrekking van voedingsinformatie voor 

niet-voorverpakte levensmiddelen vast te 

stellen, met als enige uitzondering de 
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vermelding van potentiële allergenen; 

Or. en 

 

Amendement  47 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging T 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

T. overwegende dat recente studies 

hebben uitgewezen dat personen met een 

hogere sociaal-economische status een 

gezonder voedingspatroon hebben dan 

personen met een lagere sociaal-

economische status, en dat deze kloof 

steeds groter wordt; 

T. overwegende dat recente studies 

hebben uitgewezen dat personen met een 

hogere sociaaleconomische status een 

gezonder voedingspatroon hebben dan 

personen met een lagere 

sociaaleconomische status, en dat deze 

kloof steeds groter wordt, als gevolg van 

de toename van de sociale ongelijkheden; 

Or. el 

 

Amendement  48 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging T 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

T. overwegende dat recente studies 

hebben uitgewezen dat personen met een 

hogere sociaal-economische status een 

gezonder voedingspatroon hebben dan 

personen met een lagere sociaal-

economische status, en dat deze kloof 

steeds groter wordt; 

T. overwegende dat recente studies 

hebben uitgewezen dat personen met een 

hogere sociaaleconomische status een 

gezonder voedingspatroon hebben dan 

personen met een lagere 

sociaaleconomische status, en dat deze 

kloof steeds groter wordt; dat armeren dus 

meer blootgesteld zijn aan goedkopere 

levensmiddelen met een hoger gehalte aan 

transvetzuren; 

Or. en 
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Amendement  49 

Lynn Boylan 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging T bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 T bis. overwegende dat transvetzuren 

gewoonlijk gebruikt worden in 

goedkopere levensmiddelen en bijgevolg 

waarschijnlijk meer worden 

geconsumeerd door mensen met een lager 

inkomen, zodat het potentieel voor 

toenemende ongelijkheid op het gebied 

van gezondheid toeneemt;  

Or. en 

 

Amendement  50 

Nicola Caputo, Damiano Zoffoli, Elena Gentile, Simona Bonafè 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging U 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

U. overwegende dat op EU-niveau 

toereikende middelen nodig zijn om de 

opname van industriële transvetzuren te 

beperken; 

U. overwegende dat op EU-niveau 

adequate besluiten moeten worden 

genomen om de opname van industriële 

transvetzuren te beperken; 

Or. it 

 

Amendement  51 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging U 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

U. overwegende dat op EU-niveau 

toereikende middelen nodig zijn om de 

opname van industriële transvetzuren te 

U. overwegende dat op EU-niveau 

eindelijk toereikende instrumenten moeten 

worden ingevoerd om de opname van 
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beperken; industriële transvetzuren te beperken; 

Or. el 

 

Amendement  52 

Martin Häusling 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging U bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 U bis. overwegende dat 

gezondheidsorganisaties, 

consumentenverenigingen, verenigingen 

van beroepsbeoefenaars in de 

gezondheidszorg en voedingsbedrijven 

erop hebben aangedrongen1 bis bij de 

Commissie een wetgevingsvoorstel in te 

dienen om de hoeveelheid industriële 

transvetzuren in levensmiddelen te 

beperken tot een niveau dat vergelijkbaar 

is met hetgene dat is vastgesteld door de 

Deense autoriteiten (namelijk 2 g 

transvetzuren per 100 g vet); 

 __________________ 

 1 bis 

http://www.beuc.eu/publications/open_lett

er_industrially_produced_tfas_freeeu.pdf 

Or. en 

 

Amendement  53 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging U bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 U bis. overwegende dat uit de ervaring 

blijkt dat de levensmiddelenindustrie zich 

kan aanpassen aan een verplicht 
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maximumgehalte aan transvetzuren 

ongeacht de omvang of geografische 

locatie van het bedrijf; 

Or. en 

 

Amendement  54 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. wijst erop dat de 

transvetzuurproblematiek een prioriteit is 

voor het Europees Parlement, en herhaalt 

zijn bezorgdheid over de risico's van 

transvetzuren voor de gezondheid; 

1. wijst erop dat de 

transvetzuurproblematiek een prioriteit is 

voor het Europees Parlement, en herhaalt 

zijn bezorgdheid over de risico's van 

transvetzuren voor de menselijke 

gezondheid; 

Or. hr 

 

Amendement  55 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. wijst erop dat de 

transvetzuurproblematiek een prioriteit is 

voor het Europees Parlement, en herhaalt 

zijn bezorgdheid over de risico's van 

transvetzuren voor de gezondheid; 

1. wijst erop dat de 

transvetzuurproblematiek een prioriteit is 

voor het Europees Parlement, en herhaalt 

dat het zich zorgen maakt over de risico's 

die transvetzuren vormen voor de 

gezondheid en dat het zich van deze 

risico's bewust is; 

Or. el 

 

Amendement  56 

Lynn Boylan 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. wijst erop dat de VS al heeft 

aangekondigd dat 

levensmiddelenproducenten tegen medio 

2018 gedeeltelijk gehydrogeneerde oliën 

zullen moeten verwijderen uit producten 

die op de binnenlandse markt worden 

verkocht, gezien de conclusie uit 2015 dat 

transvetten algemeen niet worden erkend 

als veilig; 

Or. en 

 

Amendement  57 

Julie Girling 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. wijst op het bewijs dat beperkingen 

met betrekking tot transvetzuren snel 

aanzienlijke gezondheidsvoordelen 

kunnen opleveren; benadrukt in dit 

verband het voorbeeld van Denemarken, 

dat in 2003 een nationale limiet instelde 

van 2 % transvetzuren int oliën en veten; 

2. wijst op het bewijs dat beperkingen 

met betrekking tot transvetzuren een 

positieve bijdrage leveren aan de 

terugdringing van zwaarlijvigheid en 

hartziekten; benadrukt in dit verband het 

voorbeeld van Denemarken, dat een 

nationale limiet heeft ingesteld die 

toepasselijk is sinds januari 2004 waarbij 

het gehalte aan transvetzuren in oliën, 

vetten en levensmiddelen niet meer mag 

bedragen dan 2 gram per 100 gram olie of 

vet; merkt evenwel op dat deze limiet niet 

geldt voor dierlijke vetten met een 

natuurlijk gehalte aan transvetzuren; 

Or. en 

 

Amendement  58 

György Hölvényi, Alojz Peterle 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. wijst op het bewijs dat beperkingen 

met betrekking tot transvetzuren snel 

aanzienlijke gezondheidsvoordelen kunnen 

opleveren; benadrukt in dit verband het 

voorbeeld van Denemarken, dat in 2003 

een nationale limiet instelde van 2 % 

transvetzuren in oliën en vetten; 

2. wijst op het bewijs dat alleen 

beperkingen met betrekking tot 

transvetzuren snel aanzienlijke 

gezondheidsvoordelen kunnen opleveren; 

benadrukt in dit verband het voorbeeld van 

Denemarken, dat in 2003 een nationale 

limiet instelde van 2 % transvetzuren in 

oliën en vetten; 

Or. en 

 

Amendement  59 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. benadrukt dat de meeste EU-

burgers – vooral de meest kwetsbare – niet 

de nodige kennis hebben over 

transvetzuren en de gevolgen ervan voor de 

gezondheid, waardoor zij geen 

oordeelkundige consumptiekeuzes kunnen 

maken; 

3. betreurt het feit dat de meeste EU-

burgers – vooral de meest kwetsbare – niet 

de nodige kennis hebben over 

transvetzuren en de gevolgen ervan voor de 

gezondheid, waardoor zij geen 

oordeelkundige consumptiekeuzes kunnen 

maken; 

Or. el 

 

Amendement  60 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. benadrukt dat de meeste EU-

burgers – vooral de meest kwetsbare – niet 

3. benadrukt dat de meeste EU-

burgers – vooral de meest kwetsbare – niet 
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de nodige kennis hebben over 

transvetzuren en de gevolgen ervan voor de 

gezondheid, waardoor zij geen 

oordeelkundige consumptiekeuzes kunnen 

maken; 

de nodige kennis hebben over de 

schadelijkheid van transvetzuren en de 

gevolgen ervan voor de menselijke 

gezondheid, waardoor zij geen 

oordeelkundige consumptiekeuzes kunnen 

maken; 

Or. hr 

 

Amendement  61 

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

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. uit zijn bezorgdheid omdat burgers 

met een lager onderwijsniveau en een 

lagere sociaal-economische status voedsel 

met hoge transvetzuurgehaltes blijven 

consumeren; 

4. uit zijn bezorgdheid omdat de 

burgers met de meest bescheiden 

inkomens er meer toe neigen voedsel met 

hoge transvetzuurgehaltes te consumeren; 

Or. fr 

 

Amendement  62 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. uit zijn bezorgdheid omdat burgers 

met een lager onderwijsniveau en een 

lagere sociaal-economische status voedsel 

met hoge transvetzuurgehaltes blijven 

consumeren; 

4. uit zijn bezorgdheid omdat burgers 

met een lager onderwijsniveau en een 

lagere sociaaleconomische status helaas 

voedsel met hoge transvetzuurgehaltes 

blijven consumeren; 

Or. el 

 

Amendement  63 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. uit zijn bezorgdheid omdat burgers 

met een lager onderwijsniveau en een 

lagere sociaal-economische status voedsel 

met hoge transvetzuurgehaltes blijven 

consumeren; 

4. uit zijn bezorgdheid omdat burgers 

met een lager onderwijsniveau en een 

lagere sociaaleconomische status, alsmede 

kinderen, voedsel met hoge 

transvetzuurgehaltes blijven consumeren; 

Or. en 

 

Amendement  64 

Frédérique Ries 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. uit zijn bezorgdheid omdat burgers 

met een lager onderwijsniveau en een 

lagere sociaal-economische status voedsel 

met hoge transvetzuurgehaltes blijven 

consumeren; 

4. uit zijn bezorgdheid omdat burgers 

met een lager onderwijsniveau en een 

lagere sociaaleconomische status er meer 

toe neigen voedsel met hoge 

transvetzuurgehaltes te consumeren; *** 

Or. fr 

 

Amendement  65 

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

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. erkent dat alle bestaande strategieën 

voor de beperking van transvetzuren 

gekoppeld lijken te zijn aan significante 

beperkingen van het transvetzuurgehalte in 

voedsel; betreurt het gebrek aan een 

geharmoniseerde EU-aanpak van 

transvetzuren, en benadrukt dat 

5. erkent dat alle bestaande strategieën 

voor de beperking van transvetzuren 

gekoppeld lijken te zijn aan significante 

beperkingen van het transvetzuurgehalte in 

voedsel; onderstreept het feit dat een 

geharmoniseerde EU-aanpak van 

transvetzuren nuttig kan blijken, maar niet 
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individuele maatregelen van lidstaten tot 

een wirwar aan regelgeving zullen leiden, 

waardoor de gevolgen voor de gezondheid 

zullen verschillen naargelang de lidstaat, 

en waardoor een vlotte werking van de 

interne markt verhinderd wordt; 

mag beletten dat meer beschermende 

maatregelen worden genomen op 

nationaal niveau;  

Or. fr 

 

Amendement  66 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. erkent dat alle bestaande strategieën 

voor de beperking van transvetzuren 

gekoppeld lijken te zijn aan significante 

beperkingen van het transvetzuurgehalte in 

voedsel; betreurt het gebrek aan een 

geharmoniseerde EU-aanpak van 

transvetzuren, en benadrukt dat 

individuele maatregelen van lidstaten tot 

een wirwar aan regelgeving zullen leiden, 

waardoor de gevolgen voor de gezondheid 

zullen verschillen naargelang de lidstaat, 

en waardoor een vlotte werking van de 

interne markt verhinderd wordt; 

5. erkent dat alle bestaande strategieën 

voor de beperking van transvetzuren 

gekoppeld lijken te zijn aan significante 

beperkingen van het transvetzuurgehalte in 

voedsel en betreurt het gebrek aan een 

geharmoniseerde EU-aanpak van 

transvetzuren; 

Or. el 

 

Amendement  67 

Lynn Boylan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. erkent dat alle bestaande strategieën 

voor de beperking van transvetzuren 

gekoppeld lijken te zijn aan significante 

beperkingen van het transvetzuurgehalte in 

5. erkent dat alle bestaande strategieën 

voor de beperking van transvetzuren 

gekoppeld lijken te zijn aan significante 

beperkingen van het transvetzuurgehalte in 
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voedsel; betreurt het gebrek aan een 

geharmoniseerde EU-aanpak van 

transvetzuren, en benadrukt dat individuele 

maatregelen van lidstaten tot een wirwar 

aan regelgeving zullen leiden, waardoor de 

gevolgen voor de gezondheid zullen 

verschillen naargelang de lidstaat, en 

waardoor een vlotte werking van de interne 

markt verhinderd wordt; 

voedsel, waarbij bepaalde strategieën 

doeltreffender zijn dan andere; betreurt 

het gebrek aan een geharmoniseerde EU-

aanpak van transvetzuren, en benadrukt dat 

individuele maatregelen van lidstaten tot 

een wirwar aan regelgeving zullen leiden, 

waardoor de gevolgen voor de gezondheid 

zullen verschillen naargelang de lidstaat, 

en waardoor een vlotte werking van de 

interne markt verhinderd wordt; 

Or. en 

 

Amendement  68 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. erkent dat alle bestaande strategieën 

voor de beperking van transvetzuren 

gekoppeld lijken te zijn aan significante 

beperkingen van het transvetzuurgehalte in 

voedsel; betreurt het gebrek aan een 

geharmoniseerde EU-aanpak van 

transvetzuren, en benadrukt dat individuele 

maatregelen van lidstaten tot een wirwar 

aan regelgeving zullen leiden, waardoor de 

gevolgen voor de gezondheid zullen 

verschillen naargelang de lidstaat, en 

waardoor een vlotte werking van de interne 

markt verhinderd wordt; 

5. erkent dat alle bestaande strategieën 

voor de beperking van transvetzuren 

gekoppeld lijken te zijn aan significante 

beperkingen van het transvetzuurgehalte in 

voedsel; betreurt het gebrek aan een 

geharmoniseerde EU-aanpak van 

transvetzuren, en benadrukt dat individuele 

maatregelen van lidstaten tot een wirwar 

aan regelgeving zullen leiden, waardoor de 

gevolgen voor de gezondheid zullen 

verschillen naargelang de lidstaat, en 

waardoor een vlotte werking van de interne 

markt en de innovatie in de 

levensmiddelenindustrie verhinderd 

worden; 

Or. en 

 

Amendement  69 

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

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 
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Ontwerpresolutie Amendement 

6. is er bijgevolg van overtuigd dat 

maatregelen niet aan het nationale niveau 

overgelaten moeten worden, en dat EU-

maatregelen nodig zijn om de consumptie 

van transvetzuren door de bevolking 

aanzienlijk te verminderen; 

6. merkt op dat, als maatregelen van 

de Unie ertoe kunnen bijdragen de 

consumptie van transvetzuren door de 

bevolking terug te dringen, de 

bezorgdheid inzake bescherming van de 

gezondheid van personen, die 

gegarandeerd is in artikel 36 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, niet belet dat meer 

beschermende nationale maatregelen 

worden genomen volgens de specifieke 

kenmerken van elke bevolkingsgroep, die 
aanzienlijk kunnen verschillen van het 

ene land tot het andere; 

Or. fr 

 

Amendement  70 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. is er bijgevolg van overtuigd dat 

maatregelen niet aan het nationale niveau 

overgelaten moeten worden, en dat EU-

maatregelen nodig zijn om de consumptie 

van transvetzuren door de bevolking 

aanzienlijk te verminderen; 

6. is er bijgevolg van overtuigd dat 

maatregelen niet alleen aan het nationale 

niveau overgelaten moeten worden, en dat 

EU-maatregelen nodig zijn om de 

consumptie van transvetzuren door de 

bevolking aanzienlijk te verminderen; 

Or. en 

 

Amendement  71 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 
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Ontwerpresolutie Amendement 

6. is er bijgevolg van overtuigd dat 

maatregelen niet aan het nationale niveau 

overgelaten moeten worden, en dat EU-

maatregelen nodig zijn om de consumptie 

van transvetzuren door de bevolking 

aanzienlijk te verminderen; 

6. is er bijgevolg van overtuigd dat 

maatregelen niet alleen aan het nationale 

niveau overgelaten moeten worden, en dat 

EU-maatregelen nodig zijn om de 

consumptie van transvetzuren door de 

bevolking aanzienlijk te verminderen; 

Or. el 

 

Amendement  72 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. wijst erop dat een 

etiketteringsbeleid voor transvetten 

volgens de WHO 1 bis waarschijnlijk het 

meeste kost om doeltreffend ten uitvoer te 

leggen, terwijl in landen die een verbod op 

transvetten hebben ingesteld, de 

financiële impact van het verbod 

minimaal is geweest, door de lage kosten 

van de tenuitvoerlegging en de 

monitoring; 

 __________________ 

 1 bis Eliminating trans fats in Europe: A 

policy brief, pg 6 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf

_file/0010/288442/Eliminating-trans-fats-

in-Europe-A-policy-brief.pdf  

Or. en 

 

Amendement  73 

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

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is van mening dat een verplichte 

vermelding van transvetzuren op het etiket 

geen doeltreffende manier is om de inname 

van transvetzuren door Europese burgers te 

beperken, omdat de consumenten zich niet 

bewust zijn van het negatieve effect van 

transvetzuren op de gezondheid; 

7. is van mening dat, aangezien de 

consumenten zich niet bewust zijn van het 

negatieve effect van transvetzuren op de 

gezondheid, een verplichte vermelding van 

transvetzuren op het etiket voorlopig een 

weinig doeltreffende manier is om de 

inname van transvetzuren door Europese 

burgers te beperken, zonder dat deze 

vermelding daarom moet worden 

opgegeven;  

Or. fr 

 

Amendement  74 

Daciana Octavia Sârbu 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is van mening dat een verplichte 

vermelding van transvetzuren op het etiket 

geen doeltreffende manier is om de inname 

van transvetzuren door Europese burgers te 

beperken, omdat de consumenten zich niet 

bewust zijn van het negatieve effect van 

transvetzuren op de gezondheid; 

7. is van mening dat een verplichte 

vermelding van transvetzuren op het etiket 

een minder doeltreffende manier is dan 

verplichte maxima om de inname van 

transvetzuren door Europese burgers te 

beperken, omdat de consumenten zich niet 

bewust zijn van het negatieve effect van 

transvetzuren op de gezondheid; 

Or. en 

 

Amendement  75 

Sirpa Pietikäinen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 
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Ontwerpresolutie Amendement 

7. is van mening dat een verplichte 

vermelding van transvetzuren op het etiket 

geen doeltreffende manier is om de 

inname van transvetzuren door Europese 

burgers te beperken, omdat de 

consumenten zich niet bewust zijn van het 

negatieve effect van transvetzuren op de 

gezondheid; 

7. is van mening dat een verplichte 

vermelding van transvetzuren op het etiket 

een noodzakelijke, maar ontoereikende 
manier is om de inname van transvetzuren 

door Europese burgers te beperken, omdat 

de consumenten zich niet bewust zijn van 

het negatieve effect van transvetzuren op 

de gezondheid; 

Or. en 

 

Amendement  76 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is van mening dat een verplichte 

vermelding van transvetzuren op het etiket 

geen doeltreffende manier is om de inname 

van transvetzuren door Europese burgers te 

beperken, omdat de consumenten zich niet 

bewust zijn van het negatieve effect van 

transvetzuren op de gezondheid; 

7. is van mening dat een verplichte 

vermelding van transvetzuren op het etiket 

een onvoldoende doeltreffende manier is 

om de inname van transvetzuren door 

Europese burgers te beperken, omdat de 

consumenten zich niet bewust zijn van het 

negatieve effect van transvetzuren op de 

gezondheid; 

Or. hr 

 

Amendement  77 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is van mening dat een verplichte 

vermelding van transvetzuren op het etiket 

geen doeltreffende manier is om de 

inname van transvetzuren door Europese 

7. is van mening dat een verplichte 

vermelding van transvetzuren op het etiket 

een belangrijke manier is om de inname 

van transvetzuren door Europese burgers te 
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burgers te beperken, omdat de 

consumenten zich niet bewust zijn van het 

negatieve effect van transvetzuren op de 

gezondheid; 

beperken, omdat de consumenten zich niet 

bewust zijn van het negatieve effect van 

transvetzuren op de gezondheid; 

Or. el 

 

Amendement  78 

Julie Girling 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. neemt niettemin kennis van het feit 

dat de US Food and Drug Administration 

(USFDA) levensmiddelenproducenten 

sinds januari 2006 verplicht industrieel 

geproduceerde transvetzuren te vermelden 

op het etiket; merkt op dat volgens een 

raming van de USFDA de consumptie van 

transvetzuren door consumenten tussen 

2003 en 2012 is gedaald met ongeveer 

78 % en is van mening dat verplichte 

etikettering een kritieke rol heeft gespeeld 

om transvetzuren in levensmiddelen te 

beperken en informatie te verstrekken met 

het oog op gezondere keuzen door de 

consumenten; 

Or. en 

 

Amendement  79 

Sirpa Pietikäinen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. vraagt bijkomend onderzoek naar 

de diverse effecten van artificiële en 

natuurlijke transvetten, met het oog op 

een beperking van het gebruik van 
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artificiële transvetten in 

consumptiegoederen; 

Or. en 

 

Amendement  80 

Lynn Boylan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. wijst er voorts op dat een 

etiketteringsstrategie voor transvetten 

alleen gevolgen heeft voor bepaalde 

levensmiddelen, zonder gevolgen voor 

onverpakte levensmiddelen of 

levensmiddelen in restaurants; 

Or. en 

 

Amendement  81 

Renate Sommer, Birgit Collin-Langen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. verzoekt de Commissie daarom een 

wettelijk EU-maximum te bepalen voor 

het gehalte aan industriële transvetten 

van alle levensmiddelen; 

Or. en 

 

Amendement  82 

Renate Sommer, Birgit Collin-Langen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 7 ter. is tevreden met de aankondiging 

door de Commissie dat zij een grondige 

effectbeoordeling zal uitvoeren om de 

kosten en baten te beoordelen van diverse 

drempelopties en verzoekt de Commissie 

specifiek rekening te houden met het 

effect op kmo's; 

Or. en 

 

Amendement  83 

Renate Sommer, Birgit Collin-Langen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. roept de Commissie op om zo snel 

mogelijk bindende grenswaarden voor 

industriële transvetzuren voor te stellen 

om hun inname in alle bevolkingsgroepen 

te verminderen; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  84 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. roept de Commissie op om zo snel 

mogelijk bindende grenswaarden voor 

industriële transvetzuren voor te stellen om 

hun inname in alle bevolkingsgroepen te 

verminderen; 

8. roept de Commissie op om 

onmiddellijk bindende grenswaarden voor 

transvetzuren als 

levensmiddeleningrediënt of eindproduct 
voor te stellen om hun inname in alle 

bevolkingsgroepen te verminderen; 

Or. el 
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Amendement  85 

Julie Girling 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. roept de Commissie op om zo snel 

mogelijk bindende grenswaarden voor 

industriële transvetzuren voor te stellen om 

hun inname in alle bevolkingsgroepen te 

verminderen; 

8. roept de Commissie op om 

bindende grenswaarden voor industriële 

transvetzuren voor te stellen om hun 

inname in alle bevolkingsgroepen te 

verminderen; vraagt dat dit voorstel 

vergezeld gaat van een effectbeoordeling 

om een evaluatie uit te voeren van de 

aanpassingskosten van de industriële 

producten als gevolg van een verplicht 

maximum, alsmede een evaluatie van de 

mogelijkheid dat deze kosten worden 

afgewenteld op de consumenten; 

Or. en 

 

Amendement  86 

Daciana Octavia Sârbu 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. roept de Commissie op om zo snel 

mogelijk bindende grenswaarden voor 

industriële transvetzuren voor te stellen om 

hun inname in alle bevolkingsgroepen te 

verminderen; 

8. roept de Commissie op om zo snel 

mogelijk, binnen twee jaar, bindende 

grenswaarden voor industriële 

transvetzuren voor te stellen om hun 

inname in alle bevolkingsgroepen te 

verminderen; 

Or. en 

 

Amendement  87 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. verzoekt de Commissie voorts 

ervoor te zorgen dat beleidsmaatregelen 

die bedoeld zijn om het gehalte aan 

transvetzuren van verwerkte 

levensmiddelen te beperken, 

levensmiddelenproducenten er niet toe 

aanzetten om de hoeveelheid palmolie in 

hun producten te verhogen, omdat deze 

gepaard gaat met hoge milieu- en sociale 

kosten in de ontwikkelingslanden: 

ontbossing, broeikasgasemissies, 

vernietiging van habitats, verlies aan 

biodiversiteit, landroof en andere ernstige 

schendingen van de mensenrechten; 

Or. en 

 

Amendement  88 

Frédérique Ries 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. verzoekt de 

levensmiddelenindustrie de voorkeur te 

geven aan alternatieve oplossingen 

waarbij de gezondheidsnormen worden 

geëerbiedigd, bijvoorbeeld het gebruik van 

oliën met toevoegingen, nieuwe procedés 

inzake de wijziging van vetten en de 

combinatie van ingrediënten die 

transvetzuren vervangen (vezels, cellulose, 

zetmeel, proteïnemengssels enz.); 

Or. fr 

Amendement  89 

Notis Marias 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. vraagt de Commissie bovendien om 

met de lidstaten samen te werken om de 

kennis van de bevolking over voeding te 

verbeteren, en om met de industrie in 

dialoog te gaan om een gezondere 

samenstelling van hun producten aan te 

moedigen; 

9. vraagt de Commissie bovendien om 

met de lidstaten samen te werken om de 

kennis van de bevolking over voeding te 

verbeteren, om gezondere voedings- en 

nutritionele keuzen door de consumenten 

aan te moedigen en om met de industrie in 

dialoog te gaan om een gezondere 

samenstelling van hun producten aan te 

moedigen; 

Or. el 

Amendement  90 

Julie Girling 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. vraagt de Commissie bovendien om 

met de lidstaten samen te werken om de 

kennis van de bevolking over voeding te 

verbeteren, en om met de industrie in 

dialoog te gaan om een gezondere 

samenstelling van hun producten aan te 

moedigen; 

9. vraagt de Commissie bovendien om 

met de lidstaten samen te werken om de 

kennis over voeding te verbeteren en 

consumenten in staat te stellen gezondere 

keuzen te maken met verwerkte 

levensmiddelen, en om met de industrie in 

dialoog te gaan om een gezondere 

samenstelling van hun producten aan te 

moedigen; 

Or. en 

Amendement  91 

Nicola Caputo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. vraagt de Commissie bovendien om 

met de lidstaten samen te werken om de 

kennis van de bevolking over voeding te 

verbeteren, en om met de industrie in 

9. vraagt de Commissie bovendien om 

met de lidstaten samen te werken om de 

voedingseducatie van de bevolking te 

verbeteren, en om met de industrie in 
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dialoog te gaan om een gezondere 

samenstelling van hun producten aan te 

moedigen; 

dialoog te gaan om een 

levensmiddelenproductie aan te moedigen 

die niet schadelijk is voor de gezondheid 

van de burgers; 

Or. it 

Amendement  92 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 bis. verzoekt de Commissie producten 

met verzadigde vetzuren krachtiger te 

bevorderen; 

Or. hr 

 


