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8.12.2017 B8-0666/1 

Tarkistus  1 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Ehdotus komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse fosforihapon – fosfaattien – di-, 

tri- ja polyfosfaattien (E 338–452) käytöstä pystyssä kypsennettävissä pakastetuissa 

lihavartaissa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  D a. ottaa huomioon, että komission 

tiivistelmäraportissa 

elintarvikelisäaineiden ja savuaromien 

virallisesta valvonnasta havaittiin 

virheellisiä tulkintoja 

”raakalihavalmisteista” ja 

”lihavalmisteista” ja että nämä tulkinnat 

ovat johtaneet unionin vaatimusten 

epäyhtenäiseen täytäntöönpanoon 

jäsenvaltioissa; ottaa huomioon, että 

kuten ehdotuksessa asetukseksi todetaan, 

pakastettujen lihavartaiden oikea luokitus 

on ”raakalihavalmiste” eikä 

”lihavalmiste”; 

Or. en 
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8.12.2017 B8-0666/2 

Tarkistus  2 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Ehdotus komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse fosforihapon – fosfaattien – di-, 

tri- ja polyfosfaattien (E 338–452) käytöstä pystyssä kypsennettävissä pakastetuissa 

lihavartaissa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan L a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  L a. katsoo, että olisi odotettava 

fosfaattilisäaineiden turvallisuutta 

koskevan EFSAn uudelleenarvioinnin 

lopputulosta ennen kuin harkitaan 

kyseisten lisäaineiden käytön 

laajentamista muihin elintarvikkeisiin, 

erityisesti sellaisiin, joissa pystyssä 

kypsennettävien lihavartaiden tapaan ei 

ole pakkausmerkintöjä; 

Or. en 
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8.12.2017 B8-0666/3 

Tarkistus  3 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Ehdotus komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse fosforihapon – fosfaattien – di-, 

tri- ja polyfosfaattien (E 338–452) käytöstä pystyssä kypsennettävissä pakastetuissa 

lihavartaissa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan L b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  L b. ottaa huomioon, että markkinoilla 

on saatavana vaihtoehtoja 

fosfaattilisäaineiden käytölle 

raakalihavalmisteissa1, kuten pystyssä 

kypsennettävissä lihavartaissa, mikä 

osoittaa, että tarve käyttää niissä 

fosfaattilisäaineita ei ole teknisesti 

perusteltua; 

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

1 Katso esimerkiksi 

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 

Tarkistus  4 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Ehdotus komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse fosforihapon – fosfaattien – di-, 

tri- ja polyfosfaattien (E 338–452) käytöstä pystyssä kypsennettävissä pakastetuissa 

lihavartaissa 

Päätöslauselmaesitys 

4 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  4 a. kehottaa komissiota laatimaan 

lisäohjeita ”raakalihavalmisteiden” ja 

”lihavalmisteiden” välisten tulkintaerojen 

minimoimiseksi tai mieluiten niiden 

poistamiseksi kokonaan sekä 

jäsenvaltioissa että jäsenvaltioiden välillä, 

kuten komission tiivistelmäraportissa 

elintarvikelisäaineiden ja savuaromien 

virallisesta valvonnasta suositeltiin; 

Or. en 

 

 


