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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.12.2017 B8-0666/1 

Τροπολογία  1 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά τη χρήση φωσφορικού οξέος – φωσφορικών αλάτων – διφωσφορικών αλάτων – 

τριφωσφορικών αλάτων και πολυφωσφορικών αλάτων (Ε 338-452) σε κατεψυγμένο γύρο 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση 

επισκόπησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για τον επίσημο έλεγχο των προσθέτων 

τροφίμων και των αρτυμάτων καπνιστών 

τροφίμων έχει εντοπίσει λανθασμένες 

ερμηνείες των όρων «παρασκευάσματα 

κρέατος» και «προϊόντων με βάση το 

κρέας», με αποτέλεσμα την έλλειψη 

ομοιόμορφης εφαρμογής των απαιτήσεων 

της ΕΕ στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι όπως αναγνωρίζεται στο 

σχέδιο κανονισμού, η ορθή κατάταξη του 

κατεψυγμένου γύρου είναι 

«παρασκεύασμα κρέατος» και όχι 

«προϊόν με βάση το κρέας»· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.12.2017 B8-0666/2 

Τροπολογία  2 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά τη χρήση φωσφορικού οξέος – φωσφορικών αλάτων – διφωσφορικών αλάτων – 

τριφωσφορικών αλάτων και πολυφωσφορικών αλάτων (Ε 338-452) σε κατεψυγμένο γύρο 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IB α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 

να αναμένονται τα αποτελέσματα της 

επαναξιολόγησης από την EFSA της 

ασφάλειας των προσθέτων φωσφορικών 

αλάτων πριν εξεταστεί το ενδεχόμενο 

επέκτασης της χρήσης τους σε 

περισσότερα τρόφιμα, ειδικά όταν τα 

τρόφιμα αυτά δεν φέρουν καμιά 

επισήμανση, όπως στην περίπτωση του 

γύρου· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.12.2017 B8-0666/3 

Τροπολογία  3 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά τη χρήση φωσφορικού οξέος – φωσφορικών αλάτων – διφωσφορικών αλάτων – 

τριφωσφορικών αλάτων και πολυφωσφορικών αλάτων (Ε 338-452) σε κατεψυγμένο γύρο 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IB β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΙΒβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 

εναλλακτικές λύσεις για τη χρήση 

προσθέτων φωσφορικών αλάτων σε 

παρασκευάσματα κρέατος, 

περιλαμβανομένου του γύρου, διατίθεται 

στην αγορά1, πράγμα που δείχνει ότι η 

ανάγκη για πρόσθετα φωσφορικών 

αλάτων για τη χρήση αυτή δεν 

δικαιολογείται από τεχνική άποψη· 

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

1 Βλ. παραδείγματος χάριν 

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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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.12.2017 B8-0666/4 

Τροπολογία  4 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά τη χρήση φωσφορικού οξέος – φωσφορικών αλάτων – διφωσφορικών αλάτων – 

τριφωσφορικών αλάτων και πολυφωσφορικών αλάτων (Ε 338-452) σε κατεψυγμένο γύρο 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  4α. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 

περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές με 

σκοπό να ελαχιστοποιήσει, και κατά 

προτίμηση να εξαλείψει, τις διαφορές 

ερμηνείας μεταξύ «παρασκευασμάτων 

κρέατος» και «προϊόντων με βάση το 

κρέας», τόσο εντός όσο και μεταξύ 

κρατών μελών, όπως συνιστά η έκθεση 

επισκόπησης για τον επίσημο έλεγχο των 

προσθέτων τροφίμων και των αρτυμάτων 

καπνιστών τροφίμων· 

Or. en 

 

 


