
 

AM\1141627CS.docx  PE614.279v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

8.12.2017 B8-0666/1 

Pozměňovací návrh  1 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0666/2017 

 Christel Schaldemose, Bart Staes  

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

o návrhu nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití kyseliny fosforečné – fosforečnanů – di-, tri- a 

polyfosforečnanů (E 338–452) ve zmrazených masných homolích pro vertikální grilování 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Da. vzhledem k tomu, že souhrnná 

zpráva Evropské komise o úřední kontrole 

potravinářských přídatných látek a 

kouřových aromat zjistila nesprávné 

interpretace termínů„masný polotovar“ a 

„masný výrobek“ vedoucí k nejednotnému 

provádění požadavků EU v různých 

členských státech; vzhledem k tomu, že 

jak se uznává v návrhu nařízení, správná 

klasifikace vertikálních masných homolí 

je „masný polotovar“, a nikoli „masný 

výrobek“; 

Or. en 
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8.12.2017 B8-0666/2 

Pozměňovací návrh  2 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0666/2017 

 Christel Schaldemose, Bart Staes  

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

o návrhu nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití kyseliny fosforečné – fosforečnanů – di-, tri- a 

polyfosforečnanů (E 338–452) ve zmrazených masných homolích pro vertikální grilování 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění L a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 La. vzhledem k tomu, že než bude 

zváženo rozšíření používání fosfátových 

přídatných látek na další potraviny, je 

třeba počkat na výsledek přehodnocení 

bezpečnosti fosfátových přídatných látek 

ze strany EFSA, zejména pokud tyto látky 

nejsou ani označeny, jak je tomu v 

případě vertikálních masných homolí; 

Or. en 
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8.12.2017 B8-0666/3 

Pozměňovací návrh  3 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0666/2017 

 Christel Schaldemose, Bart Staes  

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

o návrhu nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití kyseliny fosforečné – fosforečnanů – di-, tri- a 

polyfosforečnanů (E 338–452) ve zmrazených masných homolích pro vertikální grilování 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění L b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Lb. vzhledem k tomu, že na trhu jsou 

dostupné alternativy k používání 

fosfátových přídatných látek při přípravě 

masa, včetně vertikálních masných 

homolí1, což prokazuje, že používání 

fosfátových přídatných látek za tímto 

účelem není technicky odůvodněné; 

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

1 viz například 

https://www.cleanlabelingredients.com/phosp

hate-removal/ 

Or. en 

https://www.cleanlabelingredients.com/phosphate-removal/
https://www.cleanlabelingredients.com/phosphate-removal/


 

AM\1141627CS.docx  PE614.279v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

8.12.2017 B8-0666/4 

Pozměňovací návrh  4 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0666/2017 

 Christel Schaldemose, Bart Staes  

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

o návrhu nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití kyseliny fosforečné – fosforečnanů – di-, tri- a 

polyfosforečnanů (E 338–452) ve zmrazených masných homolích pro vertikální grilování 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. vyzývá Komisi, aby vyvinula další 

pokyny na minimalizaci a případně 

odstranění rozdílů v interpretaci mezi 

„masnými přípravky „masnými výrobky“ 

jak v jednotlivých členských státech, tak 

mezi nimi, jak to doporučuje souhrnná 

zpráva Evropské komise o úřední kontrole 

potravinářských přídatných látek a 

kouřových aromat; 

Or. en 

 

 


