
 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

8.12.2017 B8-0666/1 

Pakeitimas 1 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

ENVI frakcijos vardu 

dėl Komisijos reglamento, kuriuo dėl fosforo rūgšties, fosfatų, di-, tri- ir polifosfatų (E 338-

452) naudojimo užšaldytuose vertikaliuose mėsos vėriniuose iš dalies keičiamas Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas, projekto 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

D a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Da. kadangi Europos Komisijos maisto 

priedų ir kvapiųjų rūkymo medžiagų 

oficialiosios kontrolės apžvalginėje 

ataskaitoje nustatyta, kad sąvokos „mėsos 

pusgaminiai“ ir „mėsos gaminiai“ 

aiškinami neteisingai ir dėl to ES 

reikalavimai skirtingose valstybėse narėse 

įgyvendinami nevienodai; kadangi, kaip 

pripažinta reglamento projekte, užšaldyti 

vertikalūs mėsos vėriniai teisingai turi 

būti priskirti prie „mėsos pusgaminių“, o 

ne „mėsos gaminių“; 

Or. en 
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8.12.2017 B8-0666/2 

Pakeitimas 2 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

ENVI frakcijos vardu 

dėl Komisijos reglamento, kuriuo dėl fosforo rūgšties, fosfatų, di-, tri- ir polifosfatų (E 338-

452) naudojimo užšaldytuose vertikaliuose mėsos vėriniuose iš dalies keičiamas Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas, projekto 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

L a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  La. kadangi, prieš imant svarstyti 

galimybę fosfato priedus naudoti 

platesniam maisto gaminių asortimentui, 

reikėtų sulaukti EFSA atlikto šių priedų 

pakartotino vertinimo išvadų, ypač jei jie 

net nėra ženklinami, kaip antai vertikalių 

mėsos vėrinių atveju; 

Or. en 
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8.12.2017 B8-0666/3 

Pakeitimas 3 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

ENVI frakcijos vardu 

dėl Komisijos reglamento, kuriuo dėl fosforo rūgšties, fosfatų, di-, tri- ir polifosfatų (E 338-

452) naudojimo užšaldytuose vertikaliuose mėsos vėriniuose iš dalies keičiamas Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas, projekto 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

L b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Lb. kadangi rinkoje esama kitų fosfato 

priedų naudojimo mėsos pusgaminiuose, 

įskaitant vertikalius mėsos vėrinius, 

alternatyvų1 ir iš to matyti, kad būtinybė 

naudoti fosfato priedus šiuo tikslu nėra 

pagrįsta techniniu požiūriu; 

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

1 Žr., pvz., 

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 

Pakeitimas 4 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

ENVI frakcijos vardu 

dėl Komisijos reglamento, kuriuo dėl fosforo rūgšties, fosfatų, di-, tri- ir polifosfatų (E 338-

452) naudojimo užšaldytuose vertikaliuose mėsos vėriniuose iš dalies keičiamas Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas, projekto 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  4a. ragina Komisiją parengti 

papildomas gaires siekiant kiek galima 

sumažinti ir, pageidautina, panaikinti 

sąvokų „mėsos pusgaminiai“ ir „mėsos 

gaminiai“ aiškinimo skirtumus ir pačiose 

valstybėse narėse ir tarp jų, kaip 

rekomenduojama maisto priedų ir 

kvapiųjų rūkymo medžiagų oficialiosios 

kontrolės apžvalginėje ataskaitoje; 

Or. en 

 

 


