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Amendamentul  1 

Ulrike Müller, Anneli Jäätteenmäki, Jasenko Selimovic 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Referirea 5 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

— având în vedere publicațiile OMS 

intitulate „Eficiența politicilor de reducere 

a consumului alimentar de acizi grași trans: 

o examinare sistematică a dovezilor2”; și 

„Eliminarea acizilor grași trans în Europa - 

O notă de informare3”, 

— având în vedere publicațiile OMS 

intitulate „Eficiența politicilor de reducere 

a consumului alimentar de acizi grași trans: 

o trecere în revistă sistematică a dovezilor2, 

„Eliminarea acizilor grași trans în Europa - 

O notă de informare3” și „Efectul 

consumului de acizi grași trans asupra 

lipidelor din sânge și a lipoproteinelor: 

reexaminare sistematică și analiză meta-

regresie”3a,  

__________________ __________________ 

2 Bull World Health Organ (Buletin 

informativ al OMS) 2013;91:262–269H 

2 Bull World Health Organ (Buletin 

informativ al OMS) 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 

 3a 

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

46109/1/9789241510608-eng.pdf 

Or. en 

 

Amendamentul  2 

Lynn Boylan 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât acizii grași trans (AGT) 

sunt grăsimi nesaturate care se găsesc în 

produsele alimentare obținute de la 

rumegătoare, cum ar fi produsele lactate 

și carnea, și în uleiurile vegetale parțial 

A. întrucât acizii grași trans (AGT) 

sunt grăsimi nesaturate care se găsesc în 

principal în uleiurile vegetale parțial 

hidrogenate produse industrial (uleiuri 

vegetale care sunt modificate cu adaos de 
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hidrogenate produse industrial (uleiuri 

vegetale care sunt modificate cu adaos de 

atomi de hidrogen și sunt utilizate în 

prăjire, coacere și în produsele alimentare 

prelucrate cu scopul de a prelungi termenul 

de valabilitate ); 

atomi de hidrogen și sunt utilizate în 

prăjire, coacere și în produsele alimentare 

prelucrate cu scopul de a prelungi termenul 

de valabilitate), dar și în produsele 

alimentare obținute de la rumegătoare, 

cum ar fi produsele lactate și carnea; 

Or. en 

 

Amendamentul  3 

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

Elena Gentile 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât acizii grași trans (AGT) 

sunt grăsimi nesaturate care se găsesc în 

produsele alimentare obținute de la 

rumegătoare, cum ar fi produsele lactate și 

carnea, și în uleiurile vegetale parțial 

hidrogenate produse industrial (uleiuri 

vegetale care sunt modificate cu adaos de 

atomi de hidrogen și sunt utilizate în 

prăjire, coacere și în produsele alimentare 

prelucrate cu scopul de a prelungi termenul 

de valabilitate ); 

A. întrucât acizii grași trans (AGT) 

sunt grăsimi nesaturate care se găsesc în 

mod natural în produsele alimentare 

obținute de la rumegătoare, cum ar fi 

produsele lactate și carnea, în anumite 

plante și produse de origine vegetală 

(praz, mazăre, salată și ulei de rapiță), 

precum și în uleiurile vegetale parțial 

hidrogenate produse industrial (uleiuri 

vegetale care sunt modificate cu adaos de 

atomi de hidrogen și sunt utilizate în 

prăjire, coacere și în produsele alimentare 

prelucrate cu scopul de a prelungi termenul 

de valabilitate); 

Or. it 

 

Amendamentul  4 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât acizii grași trans (AGT) 

sunt grăsimi nesaturate care se găsesc în 

A. întrucât acizii grași trans (AGT) 

reprezintă un anumit tip de grăsimi 



 

AM\1102820RO.docx 5/42 PE587.689v01-00 

 RO 

produsele alimentare obținute de la 

rumegătoare, cum ar fi produsele lactate și 

carnea, și în uleiurile vegetale parțial 

hidrogenate produse industrial (uleiuri 

vegetale care sunt modificate cu adaos de 

atomi de hidrogen și sunt utilizate în 

prăjire, coacere și în produsele alimentare 

prelucrate cu scopul de a prelungi termenul 

de valabilitate ); 

nesaturate care se găsesc în produsele 

alimentare obținute de la rumegătoare, cum 

ar fi produsele lactate și carnea, și în 

uleiurile vegetale parțial hidrogenate 

produse industrial (uleiuri vegetale care 

sunt modificate cu adaos de atomi de 

hidrogen și sunt utilizate în prăjire, coacere 

și în produsele alimentare prelucrate cu 

scopul de a prelungi termenul de 

valabilitate); 

Or. en 

 

Amendamentul  5 

Martin Häusling 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Aa (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Aa. întrucât consumul de acizi grași 

trans este legat în principal de consumul 

de uleiuri vegetale parțial hidrogenate 

produse industrial, utilizate de industrie 

într-o gamă largă de produse alimentare 

și băuturi; 

Or. en 

 

Amendamentul  6 

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

Renata Briano 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Aa (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Aa. întrucât prezenta rezoluție se 

referă doar la acizii grași produși 

industrial; 

Or. it 
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Amendamentul  7 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Aa (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Aa. întrucât AGT se găsesc atât în 

produsele alimentare preambalate, cât și 

în cele care nu sunt preambalate, cum ar 

fi produsele alimentare vândute în vrac și 

produsele alimentare din serviciile de 

restaurant și catering; 

Or. en 

 

Amendamentul  8 

Renate Sommer, Birgit Collin-Langen 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Aa (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Aa. întrucât EFSA a conclus în 2010 

că acizii grași trans (AGT) proveniți de la 

rumegătoare au efecte similare celor din 

produsele industriale; 

Or. en 

 

Amendamentul  9 

Nicola Caputo 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât grăsimile provenite de la 

rumegătoare, de exemplu produsele 

lactate și carnea de vacă, conțin încă 3-6 

eliminat 



 

AM\1102820RO.docx 7/42 PE587.689v01-00 

 RO 

% AGT; 

Or. it 

 

Amendamentul  10 

Martin Häusling 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât grăsimile provenite de la 

rumegătoare, de exemplu produsele 

lactate și carnea de vacă, conțin încă 3-6 

% AGT; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  11 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât grăsimile provenite de la 

rumegătoare, de exemplu produsele lactate 

și carnea de vacă, conțin încă 3-6 % AGT; 

B. întrucât grăsimile provenite de la 

rumegătoare conțin încă 3-6 % AGT; 

Or. nl 

 

Amendamentul  12 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât grăsimile provenite de la B. întrucât grăsimile provenite de la 
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rumegătoare, de exemplu produsele lactate 

și carnea de vacă, conțin încă 3-6 % AGT; 

rumegătoare, de exemplu produsele lactate 

și carnea de vacă, conțin încă 3-6 % AGT, 

dar consumul uman de AGT proveniți în 

mod natural de la rumegătoare este, în 

general, scăzut; 

Or. en 

 

Amendamentul  13 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Ba (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Ba. întrucât anumiți AGT, cum ar fi 

acidul vaccenic, este prezent în laptele 

matern uman și în produsele lactate și 

carnea provenită de la rumegătoare și 

întrucât acești AGT de la rumegătoare, 

prin urmare, prin natura lor, în cantități 

adecvate, fac parte dintr-o dietă umană 

sănătoasă, din care, în plus, au făcut 

parte din vremuri imemoriale, inclusiv în 

cazul tinerilor adulți și al adulților; 

Or. nl 

 

Amendamentul  14 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât consumul uman de AGT 

naturali care provin de la rumegătoare 

este, în general, scăzut; 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  15 

Ulrike Müller, Anneli Jäätteenmäki, Jasenko Selimovic 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât consumul uman de AGT 

naturali care provin de la rumegătoare este, 

în general, scăzut; 

C. întrucât consumul uman de AGT 

naturali care provin de la rumegătoare este, 

în general, scăzut; întrucât OMS indică 

faptul că acești AGT naturali nu ar 

periclita sănătatea în regimurile 

alimentare actuale, în condiții reale; 

Or. en 

 

Amendamentul  16 

Renate Sommer, Birgit Collin-Langen 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât consumul uman de AGT 

naturali care provin de la rumegătoare este, 

în general, scăzut; 

C. întrucât consumul uman de AGT 

naturali care provin de la rumegătoare este, 

în general, scăzut; întrucât consumul de 

carne este totuși în continuă creștere în 

UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  17 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Ca (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Ca. întrucât la mamifere, AGT acidul 

vaccenic este transformat prin 

biohidrogenare naturală, împreună cu 

acizii grași polinesaturați, în AGT acid 
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rumenic, care are efecte anticancerigene 

în testele de laborator1a; 

 __________________ 

 1aA.Lock, B.A. Corl, D.M. Barbano, 

D.E.Bauman, C.Ip: Efectul 

anticancerigen al acidului trans-11 18:1 

depinde de conversia sa la cis-9, trans-11 

acid linoleic conjugat de către delta-9 

desaturază la șobolani. J.Nutr 134 pag 

2698 – 2704 (2007)  

Or. nl 

 

Amendamentul  18 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Cb (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Cb. întrucât, în opinia cercetătorilor, 

există dovezi științifice1a care 

demonstrează că AGT acidul vaccenic, 

care este prezent în produsele lactate și 

carnea de vită, dacă este consumat în 

cantitățile și în tipurile de alimente care se 

regăsesc în alimentația umană medie, nu 

poate fi asociat cu un risc crescut de boli 

cardiovasculare, dar poate fi asociat, 

eventual, cu un risc redus al acestor boli; 

 __________________ 

 1aAm J Nutr Clin ajcn123646, publicat la 

11 noiembrie 2015. 

Or. nl 

 

Amendamentul  19 

Renate Sommer, Birgit Collin-Langen 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul D 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât consumul de carne este în 

continuă creștere în UE; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  20 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât consumul de carne este în 

continuă creștere în UE; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  21 

Nicola Caputo 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât consumul de carne este în 

continuă creștere în UE; 

eliminat 

Or. it 

 

Amendamentul  22 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât consumul de carne este în eliminat 
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continuă creștere în UE; 

Or. nl 

Amendamentul  23 

Frédérique Ries 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât consumul de carne este în 

continuă creștere în UE; 

D. întrucât consumul de carne tinde a 

fi în descreștere, deși există disparități 

naționale; 

Or. fr 

 

Amendamentul  24 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât consumul de carne este în 

continuă creștere în UE; 

D. întrucât consumul de carne și de 

produse din carne prelucrată este în 

continuă creștere în UE; 

Or. hr 

 

Amendamentul  25 

Notis Marias 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât numeroase restaurante și 

centre de fast-food folosesc AGT în 

produsele alimentare prăjite, deoarece 

AGT sunt ieftine și pot fi utilizate de mai 

E. întrucât este regretabil că 

numeroase restaurante și centre de fast-

food folosesc AGT în produsele alimentare 

prăjite, deoarece AGT sunt ieftine și pot fi 
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multe ori în friteuzele comerciale; utilizate de mai multe ori în friteuzele 

comerciale; 

Or. el 

 

Amendamentul  26 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât numeroase restaurante și 

centre de fast-food folosesc AGT în 

produsele alimentare prăjite, deoarece 

AGT sunt ieftine și pot fi utilizate de mai 

multe ori în friteuzele comerciale; 

E. întrucât numeroase servicii de 

catering și centre de fast-food folosesc 

AGT în produsele alimentare prăjite, 

deoarece AGT sunt ieftine și pot fi utilizate 

de mai multe ori în friteuzele comerciale; 

Or. hr 

 

Amendamentul  27 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât alți AGT sunt generați în 

timpul pregătirii unor produse alimentare 

(de exemplu prin prăjire); 

F. întrucât alți AGT sunt generați în 

timpul pregătirii unor produse alimentare 

(de exemplu biscuiți, prăjituri, gustări 

sărate, prin prăjire); 

Or. en 

 

Amendamentul  28 

Renate Sommer, Birgit Collin-Langen 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul G 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât consumul de uleiuri de 

origine vegetală parțial hidrogenate 

produse pe cale industrială a fost asociată 

cu creșterea riscului de boli 

cardiovasculare, infertilitate, 

endometrioză, calculi biliari, boala 

Alzheimer, diabet și anumite tipuri de 

cancer; 

G. întrucât consumul de uleiuri de 

origine vegetală parțial hidrogenate 

produse pe cale industrială a fost asociat cu 

creșterea riscului de boli cardiovasculare; 

Or. en 

 

Amendamentul  29 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât consumul de uleiuri de 

origine vegetală parțial hidrogenate 

produse pe cale industrială a fost asociată 

cu creșterea riscului de boli 

cardiovasculare, infertilitate, endometrioză, 

calculi biliari, boala Alzheimer, diabet și 

anumite tipuri de cancer; 

G. întrucât consumul frecvent de 

uleiuri de origine vegetală parțial 

hidrogenate produse pe cale industrială a 

fost asociat cu creșterea riscului de boli 

cardiovasculare, infertilitate, endometrioză, 

calculi biliari, boala Alzheimer, diabet și 

anumite tipuri de cancer; 

Or. hr 

 

Amendamentul  30 

Frédérique Ries 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât consumul de uleiuri de 

origine vegetală parțial hidrogenate 

produse pe cale industrială a fost asociată 

cu creșterea riscului de boli 

cardiovasculare, infertilitate, endometrioză, 

G. întrucât consumul de uleiuri de 

origine vegetală parțial hidrogenate 

produse pe cale industrială a fost asociat cu 

creșterea riscului de boli cardiovasculare, 

infertilitate, endometrioză, calculi biliari, 
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calculi biliari, boala Alzheimer, diabet și 

anumite tipuri de cancer; 

boala Alzheimer, diabet, anumite tipuri de 

cancer și obezitate; 

Or. fr 

 

Amendamentul  31 

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

Massimo Paolucci 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât consumul de uleiuri de 

origine vegetală parțial hidrogenate 

produse pe cale industrială a fost asociată 

cu creșterea riscului de boli 

cardiovasculare, infertilitate, endometrioză, 

calculi biliari, boala Alzheimer, diabet și 

anumite tipuri de cancer; 

G. întrucât consumul de uleiuri de 

origine vegetală parțial hidrogenate 

produse pe cale industrială a fost asociat cu 

creșterea riscului de boli cardiovasculare, 

infertilitate, endometrioză, calculi biliari, 

boala Alzheimer, diabet, obezitate și 

anumite tipuri de cancer; 

Or. it 

 

Amendamentul  32 

Notis Marias 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât consumul de uleiuri de 

origine vegetală parțial hidrogenate 

produse pe cale industrială a fost asociată 

cu creșterea riscului de boli 

cardiovasculare, infertilitate, endometrioză, 

calculi biliari, boala Alzheimer, diabet și 

anumite tipuri de cancer; 

G. întrucât consumul de uleiuri de 

origine vegetală parțial hidrogenate 

produse pe cale industrială a fost asociat cu 

creșterea riscului de boli cardiovasculare, 

infertilitate, endometrioză, calculi biliari, 

boala Alzheimer, diabet și anumite tipuri 

de cancer; întrucât consumul de AGT 

crește riscul de afecțiuni cardiace mai 

mult decât orice alt factor pe termen lung;  

Or. el 
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Amendamentul  33 

Frédérique Ries 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Ga (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Ga. întrucât autoritățile europene 

trebuie să ia toate măsurile care se impun 

pentru a reduce cauzele care conduc la 

obezitate, o boală în sine, care riscă să se 

transforme într-o veritabilă epidemie la 

nivelul UE până în 2030, dacă nu se vor 

lua măsuri, după cum subliniază un 

studiu al OMS publicat în mai 2015; 

Or. fr 

 

Amendamentul  34 

Notis Marias 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul H 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât consumul ridicat de AGT 

constituie în mod deosebit unul dintre 

factorii de risc pentru dezvoltarea de boli 

coronariene (mai mult decât orice alt 

nutrient per calorie) - o boală care este 

modest estimată la aproximativ 660 000 de 

decese pe an în UE, circa 14 % din rata 

totală a mortalității. 

H. întrucât consumul ridicat de AGT 

crește riscul dezvoltării de boli coronariene 

(mai mult decât orice alt nutriment per 

calorie) - o boală care este modest estimată 

la aproximativ 660 000 de decese pe an în 

UE, circa 14 % din rata totală a 

mortalității; 

Or. el 

 

Amendamentul  35 

Lynn Boylan 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul J 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

J. întrucât OMS recomandă, mai 

specific, să nu se consume mai mult de 1 

% din aportul zilnic de energie ca AGT; 

J. întrucât OMS recomandă, mai 

specific, să se consume mai puțin de 1 % 

din aportul zilnic de energie ca AGT1a; 

 __________________ 

 1a 

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

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

WHO/FAO raport tehnic seria 916 

Or. en 

 

Amendamentul  36 

Renate Sommer, Birgit Collin-Langen 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Ma (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Ma. întrucât încă mai există deficiențe 

semnificative în datele disponibile, 

deoarece în studiile menționate mai sus 

nu a fost luat în considerare aproape 

niciun produs din carne, niciun produs 

lactat și niciun desert pe bază de lapte; 

Or. en 

 

Amendamentul  37 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul N 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

N. întrucât anumite studii 

internaționale arată că politicile care 

vizează limitarea conținutului de AGT al 

alimentelor implică o reducere a nivelului 

de AGT, fără creșterea conținutului total de 

N. întrucât anumite studii 

internaționale arată că politicile care 

vizează limitarea conținutului de AGT al 

alimentelor implică o reducere a nivelului 

de AGT, fără creșterea conținutului total de 
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grăsimi; aceste politici sunt fezabile, 

realizabile și ar putea avea un efect pozitiv 

asupra sănătății publice; 

grăsimi; aceste politici sunt fezabile, 

realizabile și ar avea un efect pozitiv 

asupra sănătății publice; 

Or. hr 

 

Amendamentul  38 

Frédérique Ries 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Na (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Na. întrucât marile grupuri industriale 

au început să elimine treptat acizii grași 

trans din produsele lor și întrucât, prin 

urmare, există o ocazie reală de a stabili o 

valoare-limită obligatorie din punct de 

vedere juridic la nivelul UE, ceea ce ar 

facilita generalizarea utilizării 

alternativelor la AGT, atât în alimentația 

umană, cât și în furaje, pentru a reduce 

riscul de expunere; 

Or. fr 

 

Amendamentul  39 

Martin Häusling 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul O 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

O. întrucât faptul că doar 1 din 3 

consumatori din UE deține cunoștințe 

despre AGT demonstrează că trebuie să se 

ia măsuri cu privire la informare; 

O. întrucât faptul că doar 1 din 3 

consumatori din UE deține cunoștințe 

despre AGT demonstrează că măsurile de 

etichetare nu sunt eficiente; 

Or. en 
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Amendamentul  40 

Notis Marias 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul O 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

O. întrucât faptul că doar 1 din 3 

consumatori din UE deține cunoștințe 

despre AGT demonstrează că trebuie să se 

ia măsuri cu privire la informare; 

întrucât faptul că, din păcate, doar 1 din 3 

consumatori din UE deține cunoștințe 

despre AGT demonstrează că trebuie să se 

ia măsuri cu privire la informare; 

Or. el 

 

Amendamentul  41 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul O 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

O. întrucât faptul că doar 1 din 3 

consumatori din UE deține cunoștințe 

despre AGT demonstrează că trebuie să se 

ia măsuri cu privire la informare; 

O. întrucât faptul că doar 1 din 3 

consumatori din UE deține cunoștințe 

despre AGT demonstrează că trebuie să se 

ia măsuri cu privire la informare, prin 

sistemul de învățământ și campanii 

media; 

Or. hr 

 

Amendamentul  42 

Notis Marias 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul P 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

P. întrucât legislația UE nu 

reglementează conținutul de AGT în 

produsele alimentare și nici nu impune 

etichetarea lui; 

P. întrucât legislația UE nu 

reglementează în niciun fel conținutul de 

AGT din produsele alimentare și nici nu 

impune etichetarea lui; 
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Or. el 

 

Amendamentul  43 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Q 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

Q. întrucât Austria, Danemarca, 

Letonia și Ungaria au o legislație în 

vigoare care limitează conținutul de AGT 

din produsele alimentare, în timp ce 

majoritatea celorlalte state membre ale UE 

au ales măsuri voluntare, cum ar fi 

autoreglementarea, recomandări privind 

aportul alimentar sau criterii de compoziție 

pentru anumite produse tradiționale; 

Q. întrucât Austria, Danemarca, 

Letonia și Ungaria au o legislație în 

vigoare care limitează conținutul de AGT 

din produsele alimentare, în timp ce 

majoritatea celorlalte state membre ale UE 

au ales cerințe privind etichetarea sau 

măsuri voluntare, cum ar fi 

autoreglementarea, recomandări privind 

aportul alimentar sau criterii de compoziție 

pentru anumite produse tradiționale; 

Or. en 

 

Amendamentul  44 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul R 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

R. întrucât există dovezi că 

introducerea de către Danemarca a unor 

limite legale pentru AGT industriali, 

stabilind o limită națională de 2 % din 

conținutul de acizi grași trans în uleiuri și 

grăsimi în 2003, s-a realizat cu succes, prin 

reducerea semnificativă a deceselor 

cauzate de bolile cardiovasculare6; 

R. întrucât există dovezi 

convingătoare că introducerea de către 

Danemarca a unor limite legale pentru 

AGT industriali, stabilind o limită 

națională de 2 % din conținutul de acizi 

grași trans în uleiuri și grăsimi în 2003, s-a 

realizat cu succes, prin reducerea 

semnificativă a deceselor cauzate de bolile 

cardiovasculare6; 

__________________ __________________ 

6 Brandon J. et al. „Denmark’s policy on 

artificial trans fat and cardiovascular 

disease“ („Politica Danemarcei privind 

6 Brandon J. et al. „Denmark’s policy on 

artificial trans fat and cardiovascular 

disease“ („Politica Danemarcei privind 
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grăsimile trans și bolile cardiovasculare“), 

Am J Prev Med 2015 (în format tipărit). 

grăsimile trans și bolile cardiovasculare“), 

Am J Prev Med 2015 (în format tipărit). 

Or. hr 

 

Amendamentul  45 

Notis Marias 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul S 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

S. întrucât verificarea listei cu 

ingrediente a produselor preambalate în 

ceea ce privește uleiurile parțial 

hidrogenate reprezintă singura posibilitate 

a consumatorilor de a identifica produsele 

care ar putea conține AGT; întrucât, în 

conformitate cu normele actuale ale UE, 

consumatorii pot fi derutați cu privire la 

diferența dintre uleiurile parțial 

hidrogenate (care, printre altele, conțin 

AGT) și uleiurile hidrogenate complet 

(care nu conțin AGT, ci doar acizi grași 

saturați),dat fiind că Regulamentul (UE) nr. 

1169/2011 prevede că această informație 

trebuie să fie trecută pe lista de ingrediente 

a produselor alimentare preambalate; 

S. întrucât verificarea listei cu 

ingrediente a produselor preambalate în 

ceea ce privește uleiurile parțial 

hidrogenate reprezintă singura posibilitate 

a consumatorilor de a identifica produsele 

care ar putea conține AGT; întrucât, în 

conformitate cu normele actuale ale UE, 

consumatorii pot fi derutați cu privire la 

diferența dintre uleiurile parțial 

hidrogenate (care, printre altele, conțin 

AGT) și uleiurile hidrogenate complet 

(care nu conțin AGT, ci doar acizi grași 

saturați), dat fiind că Regulamentul (UE) 

nr. 1169/2011 prevede că această 

informație trebuie să fie trecută pe lista de 

ingrediente a produselor alimentare 

preambalate; întrucât impactul asupra 

comportamentului consumatorilor 

depinde, de asemenea, de înțelegerea 

pericolelor AGT și a contaminării 

încrucișate dintre uleiurile hidrogenate 

complet armonizate și cele parțial 

hidrogenate; 

Or. el 

 

Amendamentul  46 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Sa (nou) 



 

PE587.689v01-00 22/42 AM\1102820RO.docx 

RO 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Sa. întrucât lista de ingrediente - 

inclusiv indicarea prezenței unui ulei 

hidrogenat și expresiile „complet 

hidrogenat” și „parțial hidrogenat”- și 

declarația nutrițională - inclusiv 

indicarea cantității de grăsimi și expresiile 

„acizi grași mononesaturați” și „acizi 

grași polinesaturați”- nu sunt obligatorii 

pentru produsele alimentare care nu sunt 

preambalate; întrucât statele membre își 

mențin dreptul de a stabili norme 

referitoare la furnizarea de informații 

privind produsele alimentare care nu sunt 

preambalate, cu excepția indicării 

eventualilor alergeni; 

Or. en 

 

Amendamentul  47 

Notis Marias 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul T 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

T. întrucât studii recente au 

demonstrat că persoanele cu un statut 

socio-economic mai ridicat au o 

alimentație mai sănătoasă decât persoanele 

cu un statut socioeconomic mai redus și că 

acest decalaj are tendința să crească; 

T. întrucât studii recente au 

demonstrat că persoanele cu un statut 

socio-economic mai ridicat au o 

alimentație mai sănătoasă decât persoanele 

cu un statut socioeconomic mai redus și că 

acest decalaj are tendința să crească în 

același timp cu inegalitățile sociale; 

Or. el 

 

Amendamentul  48 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul T 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

T. întrucât studii recente au 

demonstrat că persoanele cu un statut 

socio-economic mai ridicat au o 

alimentație mai sănătoasă decât persoanele 

cu un statut socioeconomic mai redus și că 

acest decalaj are tendința să crească; 

T. întrucât studii recente au 

demonstrat că persoanele cu un statut 

socio-economic mai ridicat au o 

alimentație mai sănătoasă decât persoanele 

cu un statut socioeconomic mai redus și că 

acest decalaj are tendința să crească; 

întrucât, din această perspectivă, 

persoanele mai sărace sunt mai expuse la 

produse alimentare ieftine, cu un conținut 

ridicat de AGT; 

Or. en 

 

Amendamentul  49 

Lynn Boylan 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Ta (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Ta. întrucât tendința este de a utiliza 

acizii grași trans în produsele alimentare 

mai ieftine și, prin urmare, sunt mai 

multe șanse ca aceștia să fie consumați de 

persoane cu venituri scăzute, ceea ce 

poate conduce la creșterea inegalităților 

în materie de sănătate; 

Or. en 

 

Amendamentul  50 

Nicola Caputo, Damiano Zoffoli, Elena Gentile, Simona Bonafè 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul U 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

U. întrucât ar trebui să adopte măsuri 

adecvate la nivelul UE în vederea reducerii 

consumului de AGT industriali, 

U. întrucât ar trebui să se adopte 

decizii adecvate la nivelul UE în vederea 

reducerii consumului de AGT industriali, 
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Or. it 

 

Amendamentul  51 

Notis Marias 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul U 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

U. întrucât ar trebui să adopte măsuri 

adecvate la nivelul UE în vederea reducerii 

consumului de AGT industriali, 

U. întrucât ar trebui să se adopte, în 

sfârșit, măsuri adecvate la nivelul UE în 

vederea reducerii consumului de AGT 

industriali, 

Or. el 

 

Amendamentul  52 

Martin Häusling 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Ua (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Ua. întrucât organizațiile de sănătate, 

grupurile de consumatori, asociațiile de 

profesioniști din domeniul sănătății și 

întreprinderile alimentare au îndemnat1a 

Comisia Europeană să prezinte o 

propunere legislativă care să limiteze 

cantitatea de AGT din alimente până la 

un nivel similar celui stabilit de 

autoritățile daneze (mai exact 2g de AGT 

la 100g de grăsimi); 

 __________________ 

 1a 

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

er_industrially_produced_tfas_freeeu.pdf 

Or. en 
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Amendamentul  53 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Ua (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Ua. întrucât experiențele demonstrează 

că industria alimentară se poate adapta la 

limitele privind conținutul obligatoriu de 

AGT, indiferent de dimensiunea 

întreprinderii sau de poziția geografică; 

Or. en 

 

Amendamentul  54 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

1. reamintește că problema AGT 

constituie o prioritate pentru Parlamentul 

European și își reiterează îngrijorarea cu 

privire la riscurile pe care AGT le prezintă 

pentru sănătate; 

1. reamintește că problema AGT 

constituie o prioritate pentru Parlamentul 

European și își reiterează îngrijorarea cu 

privire la riscurile pe care AGT le prezintă 

pentru sănătatea umană; 

Or. hr 

 

Amendamentul  55 

Notis Marias 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

1. reamintește că problema AGT 

constituie o prioritate pentru Parlamentul 

European și își reiterează îngrijorarea cu 

privire la riscurile pe care AGT le prezintă 

pentru sănătate; 

1. reamintește că problema AGT 

constituie o prioritate pentru Parlamentul 

European și își reiterează îngrijorarea cu 

privire la riscurile pe care AGT le prezintă 

pentru sănătate, precum și faptul că este 
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conștient de acestea; 

Or. el 

 

Amendamentul  56 

Lynn Boylan 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 1a. subliniază că SUA au anunțat deja 

că producătorii de alimente vor trebui să 

elimine uleiurile parțial hidrogenate din 

produsele vândute pe piața internă de la 

mijlocul anului 2018, având în vedere 

concluzia din 2015 că acizii grași trans nu 

sunt recunoscuți, în general, ca fiind 

siguri; 

Or. en 

 

Amendamentul  57 

Julie Girling 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

2. reamintește că există dovezi că 

limitarea AGT poate aduce beneficii 

rapide și semnificative pentru sănătate; 

subliniază, în acest context, succesul 

experienței în Danemarca, care a condus 

la o limită națională de 2 % de AGT în 

uleiuri și grăsimi în 2003; 

2. reamintește că există dovezi că 

limitarea AGT aduce o contribuție pozitivă 

la reducerea obezității și a afecțiunilor 

cardiace; subliniază, în acest context, 

experiența din Danemarca, care a introdus 

o limită națională, aplicabilă din ianuarie 

2004, prin care AGT din uleiuri, grăsimi 

și produse alimentare nu trebuie să 

depășească 2 grame la 100 de grame de 

ulei sau grăsimi; ia act de faptul că 

această limită nu se aplică grăsimilor 

animale cu un conținut natural de AGT; 

Or. en 
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Amendamentul  58 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

2. reamintește că există dovezi că 

limitarea AGT poate aduce beneficii rapide 

și semnificative pentru sănătate; subliniază, 

în acest context, succesul experienței în 

Danemarca, care a condus la o limită 

națională de 2 % de AGT în uleiuri și 

grăsimi în 2003; 

2. reamintește că există dovezi că 

doar limitarea AGT poate aduce beneficii 

rapide și semnificative pentru sănătate; 

subliniază, în acest context, succesul 

experienței în Danemarca, care a condus la 

o limită națională de 2 % de AGT în uleiuri 

și grăsimi în 2003; 

Or. en 

 

Amendamentul  59 

Notis Marias 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază faptul că cea mai mare 

parte a populației europene - în special 

grupurile cele mai vulnerabile - nu dispun 

de informații cu privire la AGT și 

consecințele acestora asupra sănătății, ceea 

ce îi poate împiedica să facă alegeri 

informate în ceea ce privește consumul; 

3. regretă faptul că cea mai mare 

parte a populației europene - în special 

grupurile cele mai vulnerabile - nu dispun 

de informații cu privire la AGT și 

consecințele acestora asupra sănătății, ceea 

ce îi poate împiedica să facă alegeri 

informate în ceea ce privește consumul;  

 

Or. el 

 

Amendamentul  60 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 3 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază faptul că cea mai mare 

parte a populației europene - în special 

grupurile cele mai vulnerabile - nu dispun 

de informații cu privire la AGT și 

consecințele acestora asupra sănătății, ceea 

ce îi poate împiedica să facă alegeri 

informate în ceea ce privește consumul; 

3. subliniază faptul că cea mai mare 

parte a populației europene - în special 

grupurile cele mai vulnerabile - nu dispun 

de informații cu privire la nocivitatea AGT 

și consecințele acestora asupra sănătății 

umane, ceea ce îi poate împiedica să facă 

alegeri informate în ceea ce privește 

consumul; 

Or. hr 

 

Amendamentul  61 

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

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

4. este preocupat de faptul că cetățenii 

cu un nivel scăzut de educație și un statut 

socioeconomic mai redus continuă să 

consume produse alimentare cu un nivel 

mai ridicat de AGT; 

4. este preocupat de faptul că cetățenii 

cu veniturile cele mai modeste tind într-o 

mai mare măsură să consume produse 

alimentare cu un nivel mai ridicat de AGT; 

Or. fr 

 

Amendamentul  62 

Notis Marias 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

4. este preocupat de faptul că cetățenii 

cu un nivel scăzut de educație și un statut 

socioeconomic mai redus continuă să 

consume produse alimentare cu un nivel 

mai ridicat de AGT; 

4. este preocupat de faptul că cetățenii 

cu un nivel scăzut de educație și un statut 

socioeconomic mai redus continuă, din 

păcate, să consume produse alimentare cu 

un nivel mai ridicat de AGT; 

Or. el 
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Amendamentul  63 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

4. este preocupat de faptul că cetățenii 

cu un nivel scăzut de educație și un statut 

socioeconomic mai redus continuă să 

consume produse alimentare cu un nivel 

mai ridicat de AGT; 

4. este preocupat de faptul că cetățenii 

cu un nivel scăzut de educație și un statut 

socioeconomic mai redus, precum și copiii, 

continuă să consume produse alimentare cu 

un nivel mai ridicat de AGT; 

Or. en 

 

Amendamentul  64 

Frédérique Ries 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

4. este preocupat de faptul că cetățenii 

cu un nivel scăzut de educație și un statut 

socioeconomic mai redus continuă să 

consume produse alimentare cu un nivel 

mai ridicat de AGT; 

4. este preocupat de faptul că cetățenii 

cu un nivel scăzut de educație și un statut 

socioeconomic mai redus tind într-o mai 

mare măsură să consume produse 

alimentare cu un nivel mai ridicat de AGT; 

Or. fr 

 

Amendamentul  65 

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

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

5. ia act de faptul că toate strategiile 

de reducere a AGT existente par a fi 

asociate cu reduceri semnificative ale 

5. ia act de faptul că toate strategiile 

de reducere a AGT existente par a fi 

asociate cu reduceri semnificative ale 
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nivelurilor de AGT în produsele 

alimentare, regretă lipsa unei abordări 

armonizate la nivelul UE privind AGT și 

subliniază că acțiunile individuale ale 

statelor membre vor crea un mozaic de 

reglementări, care poate duce la efecte 

diferite asupra sănătății de la un stat 

membru la altul și, în plus, împiedică 

buna funcționare a pieței unice; 

nivelurilor de AGT în produsele 

alimentare, subliniază că o abordare 

armonizată la nivelul UE ar putea fi utilă, 

dar nu trebuie să elimine posibilitatea 

adoptării unor măsuri naționale mai 

protectoare; 

Or. fr 

 

Amendamentul  66 

Notis Marias 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

5. ia act de faptul că toate strategiile 

de reducere a AGT existente par a fi 

asociate cu reduceri semnificative ale 

nivelurilor de AGT în produsele 

alimentare, regretă lipsa unei abordări 

armonizate la nivelul UE privind AGT și 

subliniază că acțiunile individuale ale 

statelor membre vor crea un mozaic de 

reglementări, care poate duce la efecte 

diferite asupra sănătății de la un stat 

membru la altul și, în plus, împiedică 

buna funcționare a pieței unice; 

5. ia act de faptul că toate strategiile 

de reducere a AGT existente par a fi 

asociate cu reduceri semnificative ale 

nivelurilor de AGT în produsele alimentare 

și regretă lipsa unei abordări armonizate la 

nivelul UE privind AGT; 

Or. el 

 

Amendamentul  67 

Lynn Boylan 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

5. ia act de faptul că toate strategiile 

de reducere a AGT existente par a fi 

5. ia act de faptul că toate strategiile 

de reducere a AGT existente par a fi 
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asociate cu reduceri semnificative ale 

nivelurilor de AGT în produsele 

alimentare, regretă lipsa unei abordări 

armonizate la nivelul UE privind AGT și 

subliniază că acțiunile individuale ale 

statelor membre vor crea un mozaic de 

reglementări, care poate duce la efecte 

diferite asupra sănătății de la un stat 

membru la altul și, în plus, împiedică buna 

funcționare a pieței unice; 

asociate cu reduceri semnificative ale 

nivelurilor de AGT în produsele 

alimentare, deși anumite strategii sunt mai 

eficiente decât altele, regretă lipsa unei 

abordări armonizate la nivelul UE privind 

AGT și subliniază că acțiunile individuale 

ale statelor membre vor crea un mozaic de 

reglementări, care poate duce la efecte 

diferite asupra sănătății de la un stat 

membru la altul și, în plus, împiedică buna 

funcționare a pieței unice; 

Or. en 

 

Amendamentul  68 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

5. ia act de faptul că toate strategiile 

de reducere a AGT existente par a fi 

asociate cu reduceri semnificative ale 

nivelurilor de AGT în produsele 

alimentare, regretă lipsa unei abordări 

armonizate la nivelul UE privind AGT și 

subliniază că acțiunile individuale ale 

statelor membre vor crea un mozaic de 

reglementări, care poate duce la efecte 

diferite asupra sănătății de la un stat 

membru la altul și, în plus, împiedică buna 

funcționare a pieței unice; 

5. ia act de faptul că toate strategiile 

de reducere a AGT existente par a fi 

asociate cu reduceri semnificative ale 

nivelurilor de AGT în produsele 

alimentare, regretă lipsa unei abordări 

armonizate la nivelul UE privind AGT și 

subliniază că acțiunile individuale ale 

statelor membre vor crea un mozaic de 

reglementări, care poate duce la efecte 

diferite asupra sănătății de la un stat 

membru la altul și, în plus, împiedică buna 

funcționare a pieței unice și inovarea din 

industria alimentară; 

Or. en 

 

Amendamentul  69 

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

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 6 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

6. consideră, prin urmare, că aceste 

acțiuni nu ar trebui să fie lăsată la nivel 

național și că sunt necesare măsuri la 

nivelul UE pentru a reduce în mod 

considerabil consumul de AGT al 

populației; 

6. consideră că, în timp ce măsurile 

Uniunii pot contribui la reducerea 

consumului AGT de către populație, 

preocuparea privind protejarea sănătății 

persoanelor, garantată de articolul 36 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, nu intră în contradicție cu 

adoptarea unor măsuri naționale mai 

protectoare, în funcție de specificitatea 

fiecărei populații, care poate varia în mod 

semnificativ de la o țară la altă; 

Or. fr 

 

Amendamentul  70 

György Hölvényi, Alojz Peterle 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

6. consideră, prin urmare, că aceste 

acțiuni nu ar trebui să fie lăsată la nivel 

național și că sunt necesare măsuri la 

nivelul UE pentru a reduce în mod 

considerabil consumul de AGT al 

populației; 

6. consideră, prin urmare, că aceste 

acțiuni nu ar trebui să fie lăsate doar la 

nivel național și că sunt necesare măsuri la 

nivelul UE pentru a reduce în mod 

considerabil consumul de AGT al 

populației; 

Or. en 

 

Amendamentul  71 

Notis Marias 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

6. consideră, prin urmare, că aceste 

acțiuni nu ar trebui să fie lăsată la nivel 

național și că sunt necesare măsuri la 

6. consideră, prin urmare, că aceste 

acțiuni nu ar trebui să fie lăsate doar la 

nivel național și că sunt necesare măsuri la 
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nivelul UE pentru a reduce în mod 

considerabil consumul de AGT al 

populației; 

nivelul UE pentru a reduce în mod 

considerabil consumul de AGT al 

populației; 

Or. el 

 

Amendamentul  72 

Lynn Boylan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 6 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 6a. subliniază faptul că, în opinia 

OMS1a, pentru a pune în practică în mod 

eficient o politică de etichetare a acizilor 

grași trans, ar fi nevoie de costuri 

maxime, în timp ce în țările care au 

introdus interdicții de utilizare a acizilor 

grași trans, impactul interdicției a fost 

minim, având în vedere costurile scăzute 

de implementare și de monitorizare; 

 __________________ 

 1a Eliminarea acizilor grași trans în 

Europa: O notă de informare, pag 6 

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

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

in-Europe-A-policy-brief.pdf  

Or. en 

 

Amendamentul  73 

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

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

7. consideră că lipsa de informare în 

rândul consumatorilor cu privire la 

impactul negativ al AGT asupra sănătății, 

7. consideră că, având în vedere lipsa 

de informare în rândul consumatorilor cu 

privire la impactul negativ al AGT asupra 
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face ca etichetarea obligatorie privind 

AGT să fie un instrument ineficace în 

încercarea de a reduce consumul de AGT 

în rândul cetățenilor europeni; 

sănătății, etichetarea obligatorie privind 

AGT rămâne, pentru moment, un 

instrument cu o eficiență scăzută în 

încercarea de a reduce consumul de AGT 

în rândul cetățenilor europeni, dar că 

acesta nu ar trebui totuși abandonat; 

Or. fr 

 

Amendamentul  74 

Daciana Octavia Sârbu 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

7. consideră că lipsa de informare în 

rândul consumatorilor cu privire la 

impactul negativ al AGT asupra sănătății, 

face ca etichetarea obligatorie privind AGT 

să fie un instrument ineficace în încercarea 

de a reduce consumul de AGT în rândul 

cetățenilor europeni; 

7. consideră că lipsa de informare în 

rândul consumatorilor cu privire la 

impactul negativ al AGT asupra sănătății, 

face ca etichetarea obligatorie privind AGT 

să fie un instrument mai puțin eficace 

decât limitele obligatorii în încercarea de a 

reduce consumul de AGT în rândul 

cetățenilor europeni; 

Or. en 

 

Amendamentul  75 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

7. consideră că lipsa de informare în 

rândul consumatorilor cu privire la 

impactul negativ al AGT asupra sănătății, 

face ca etichetarea obligatorie privind AGT 

să fie un instrument ineficace în încercarea 

de a reduce consumul de AGT în rândul 

cetățenilor europeni; 

7. consideră că lipsa de informare în 

rândul consumatorilor cu privire la 

impactul negativ al AGT asupra sănătății, 

face ca etichetarea obligatorie privind AGT 

să fie un instrument necesar, dar 

insuficient în încercarea de a reduce 

consumul de AGT în rândul cetățenilor 

europeni; 
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Or. en 

 

Amendamentul  76 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

7. consideră că lipsa de informare în 

rândul consumatorilor cu privire la 

impactul negativ al AGT asupra sănătății, 

face ca etichetarea obligatorie privind AGT 

să fie un instrument ineficace în încercarea 

de a reduce consumul de AGT în rândul 

cetățenilor europeni; 

7. consideră că lipsa de informare în 

rândul consumatorilor cu privire la 

impactul negativ al AGT asupra sănătății, 

face ca etichetarea obligatorie privind AGT 

să fie un instrument insuficient de eficace 

în încercarea de a reduce consumul de 

AGT în rândul cetățenilor europeni; 

Or. hr 

 

Amendamentul  77 

Notis Marias 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

7. consideră că lipsa de informare în 

rândul consumatorilor cu privire la 

impactul negativ al AGT asupra sănătății, 

face ca etichetarea obligatorie privind 

AGT să fie un instrument ineficace în 

încercarea de a reduce consumul de AGT 

în rândul cetățenilor europeni; 

7. consideră că lipsa de informare în 

rândul consumatorilor cu privire la 

impactul negativ al AGT asupra sănătății 

înseamnă că etichetarea obligatorie 

privind AGT este un instrument important 

în încercarea de a reduce consumul de 

AGT în rândul cetățenilor europeni; 

Or. el 

 

Amendamentul  78 

Julie Girling 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 7a. recunoaște totuși că, din ianuarie 

2006, US Food and Drug Administration 

(USFDA) a solicitat producătorilor de 

alimente să eticheteze AGT produși 

industrial; ia act de faptul că între 2003 și 

2012, USFDA estimează că procentul de 

consum al AGT a scăzut cu aproximativ 

78% în rândul consumatorilor și 

consideră că etichetarea obligatorie a 

jucat un rol crucial în limitarea AGT în 

produsele alimentare și informarea cu 

privire la opțiunile mai sănătoase de 

consum; 

Or. en 

 

Amendamentul  79 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 7a. solicită cercetări suplimentare 

privind diversele efecte ale acizilor grași 

trans artificiali și naturali, pentru a 

restricționa utilizarea acizilor grași trans 

în bunurile de consum; 

Or. en 

 

Amendamentul  80 

Lynn Boylan 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 7a. subliniază, în plus, faptul că o 

strategie de etichetare a acizilor grași 
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trans afectează doar anumite alimente, 

lăsând produsele alimentare care nu sunt 

preambalate și alimentele din restaurante 

neafectate; 

Or. en 

 

Amendamentul  81 

Renate Sommer, Birgit Collin-Langen 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 7a. prin urmare, solicită Comisiei să 

stabilească o limită legală în cadrul UE 

privind conținutul de AGT industriali din 

toate produsele alimentare; 

Or. en 

 

Amendamentul  82 

Renate Sommer, Birgit Collin-Langen 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 7 b (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 7b. salută anunțul Comisiei de a 

desfășura o evaluare de impact detaliată, 

cu scopul de a evalua costurile și 

beneficiile diverselor opțiuni de praguri și 

solicită Comisiei să ia în considerare în 

mod specific efectul asupra IMM-urilor; 

 

Or. en 

 

Amendamentul  83 

Renate Sommer, Birgit Collin-Langen 
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Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

8. invită Comisia să propună, cât mai 

curând posibil, limite obligatorii privind 

AGT industriali pentru a reduce 

consumul lor în rândul tuturor grupurilor 

de populație; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  84 

Notis Marias 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

8. invită Comisia să propună, cât mai 

curând posibil, limite obligatorii privind 

AGT industriali pentru a reduce consumul 

lor în rândul tuturor grupurilor de 

populație; 

8. invită Comisia să propună imediat 

limite obligatorii privind AGT, ca 

ingredient alimentar sau produs final, 
pentru a reduce consumul lor în rândul 

tuturor grupurilor de populație; 

Or. el 

 

Amendamentul  85 

Julie Girling 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

8. invită Comisia să propună, cât mai 

curând posibil, limite obligatorii privind 

AGT industriali pentru a reduce consumul 

lor în rândul tuturor grupurilor de 

populație; 

8. invită Comisia să propună limite 

obligatorii privind AGT industriali pentru a 

reduce consumul lor în rândul tuturor 

grupurilor de populație; solicită ca o astfel 

de propunere să fie însoțită de o evaluare 

a impactului, care să estimeze costurile de 

reformulare industrială pe care le implică 

o limitare obligatorie și potențialul 
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transfer al acestor costuri către 

consumatori;  

Or. en 

 

Amendamentul  86 

Daciana Octavia Sârbu 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

8. invită Comisia să propună, cât mai 

curând posibil, limite obligatorii privind 

AGT industriali pentru a reduce consumul 

lor în rândul tuturor grupurilor de 

populație; 

8. invită Comisia să propună, cât mai 

curând posibil și în termen de 2 ani, limite 

obligatorii privind AGT industriali pentru a 

reduce consumul lor în rândul tuturor 

grupurilor de populație; 

Or. en 

 

Amendamentul  87 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 8a. solicită, în plus, Comisiei să se 

asigure că politicile care au scopul de a 

limita conținutul de AGT din produsele 

alimentare prelucrate să nu încurajeze 

producătorii de alimente să crească 

cantitățile de ulei de palmier, deoarece 

aceasta implică costuri de mediu și sociale 

ridicate în țările în curs de dezvoltare: 

despăduriri, emisii de gaze cu efect de 

seră, distrugerea habitatelor, pierderea 

diversității, acapararea terenurilor și alte 

încălcări majore ale drepturilor omului; 

Or. en 
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Amendamentul  88 

Frédérique Ries 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 8a. invită sectorul industriei 

alimentare să acorde prioritate soluțiilor 

alternative care respectă normele de 

sănătate, cum ar fi utilizarea uleiurilor 

îmbogățite, noile proceduri de modificare 

a grăsimilor sau chiar combinarea unor 

ingrediente de înlocuire a AGT (fibre, 

celuloză, amidon, amestecuri de proteine 

etc.); 

Or. fr 

Amendamentul  89 

Notis Marias 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

9. de asemenea, solicită Comisiei să 

colaboreze cu statele membre pentru a 

îmbunătăți cunoștințele populației în ceea 

ce privește nutriția și să colaboreze cu 

industria pentru a încuraja o reformulare a 

produselor lor într-un mod mai sănătos; 

9. de asemenea, solicită Comisiei să 

colaboreze cu statele membre pentru a 

îmbunătăți cunoștințele populației în ceea 

ce privește nutriția, să încurajeze 

consumatorii să facă alegeri nutriționale 

și de dietă mai sănătoase și să colaboreze 

cu industria pentru a încuraja o reformulare 

a produselor lor într-un mod mai sănătos; 

Or. el 

Amendamentul  90 

Julie Girling 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 9 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

9. de asemenea, solicită Comisiei să 

colaboreze cu statele membre pentru a 

îmbunătăți cunoștințele populației în ceea 

ce privește nutriția și să colaboreze cu 

industria pentru a încuraja o reformulare a 

produselor lor într-un mod mai sănătos; 

9. de asemenea, solicită Comisiei să 

colaboreze cu statele membre pentru a 

îmbunătăți cunoștințele în ceea ce privește 

nutriția și a permite consumatorilor să 

facă alegeri mai sănătoase în ceea ce 

privește produsele alimentare prelucrate, 

precum și să colaboreze cu industria pentru 

a încuraja o reformulare a produselor lor 

într-un mod mai sănătos; 

Or. en 

Amendamentul  91 

Nicola Caputo 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

9. de asemenea, solicită Comisiei să 

colaboreze cu statele membre pentru a 

îmbunătăți cunoștințele populației în ceea 

ce privește nutriția și să colaboreze cu 

industria pentru a încuraja o reformulare 

a produselor lor într-un mod mai sănătos; 

9. de asemenea, solicită Comisiei să 

colaboreze cu statele membre pentru a 

îmbunătăți educația populației în ceea ce 

privește nutriția și să colaboreze cu 

industria pentru a promova produse 

alimentare care nu dăunează sănătății 

umane; 

Or. it 

Amendamentul  92 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 9 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 9a. invită Comisia să promoveze mai 

intens produsele care au acizi grași 

saturați; 

Or. hr 
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