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BG Единство в многообразието BG 

8.12.2017 B8-0666/1 

Изменение  1 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0666/2017 

Кристел Шалдемозе, Барт Стас 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

относно проекта на регламент на Комисията за изменение на приложение II към 

Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 

употребата на фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати (Е 338-452) в 

замразени вертикални месни шишове 

Предложение за резолюция 

Съображение Г a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Га. като има предвид, че  

обзорният доклад на Комисията  

относно официалния контрол върху 

добавките в храните и пушилните 

ароматизанти е установил случаи на 

неправилно тълкуване на понятията 

„месни заготовки“ и „месни 

продукти“, което е довело до липса на 

еднакво прилагане на изискванията на 

ЕС във всички държави членки; като 

има предвид, че както е признато в 

проекта на регламент, замразените 

вертикални месни шишове трябва да 

бъдат класифицирани като „месни 

заготовки“, а не като „месни 

продукти“; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

8.12.2017 B8-0666/2 

Изменение  2 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0666/2017 

Кристел Шалдемозе, Барт Стас 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

относно проекта на регламент на Комисията за изменение на приложение II към 

Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 

употребата на фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати (Е 338-452) в 

замразени вертикални месни шишове 

Предложение за резолюция 

Съображение Л a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Ла. като има предвид, че преди да 

започне разглеждането на 

разширяването на употребата на 

фосфатните добавки и в други храни, 

следва да бъдат изчакани 

резултатите от повторната оценка 

на ЕОБХ на безопасността на тези 

фосфатни добавки, особено ако те 

дори не са посочени върху етикетите, 

като например в случая със 

замразените вертикални месни 

шишове; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

8.12.2017 B8-0666/3 

Изменение  3 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0666/2017 

Кристел Шалдемозе, Барт Стас 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

относно проекта на регламент на Комисията за изменение на приложение II към 

Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 

употребата на фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати (Е 338-452) в 

замразени вертикални месни шишове 

Предложение за резолюция 

Съображение Л б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Лб. като има предвид, че на пазара 

съществуват алтернативи1 на 

използването на фосфати като 

добавки в месни заготовки, 

включително вертикални месни 

шишове, което показва, че 

необходимостта от употребата на 

фосфатни добавки в тези случаи не е 

технически оправдана; 

 --------------------------- 

1 Виж например 

https://www.cleanlabelingredients.com/phosp

hate-removal/ 

Or. en 

https://www.cleanlabelingredients.com/phosphate-removal/
https://www.cleanlabelingredients.com/phosphate-removal/
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8.12.2017 B8-0666/4 

Изменение  4 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0666/2017 

Кристел Шалдемозе, Барт Стас 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

относно проекта на регламент на Комисията за изменение на приложение II към 

Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 

употребата на фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати (Е 338-452) в 

замразени вертикални месни шишове 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  4a. призовава Комисията да 

разработи допълнителни насоки с цел 

свеждане до минимум и за 

предпочитане премахване на 

различията в тълкуването на 

понятията „месни заготовки“ и 

„месни продукти“, както в самите 

държави членки, така и между 

държавите членки, както се 

препоръчва в обзорния доклад относно 

официалния контрол върху добавките 

в храните и пушилните 

ароматизанти; 

Or. en 

 

 


