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8.12.2017 B8-0666/1 

Grozījums Nr.  1 

Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

par projektu Komisijas regulai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 

Nr. 1333/2008 II pielikumu groza attiecībā uz fosforskābes, fosfātu, difosfātu, trifosfātu un 

polifosfātu (E 338-452) lietošanu uz vertikāli novietotiem iesmiem saldētā gaļā 

Rezolūcijas priekšlikums 

Da apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Da. tā kā Eiropas Komisija pārskata 

ziņojumā par pārtikas piedevu un 

kūpināšanas aromatizētāju oficiālu 

kontroli ir konstatējusi terminu “gaļas 

izstrādājumi” un “gaļas produkti” 

kļūdainu interpretēšanu, kā rezultātā ES 

prasības netiek vienādi īstenotas visās 

dalībvalstīs; tā kā — kā atzīts regulas 

projektā — saldētu gaļu uz vertikāli 

novietotiem iesmiem ir pareizi klasificēt 

kā gaļas izstrādājumu, nevis kā gaļas 

produktu; 

Or. en 
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8.12.2017 B8-0666/2 

Grozījums Nr.  2 

Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

par projektu Komisijas regulai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 

Nr. 1333/2008 II pielikumu groza attiecībā uz fosforskābes, fosfātu, difosfātu, trifosfātu un 

polifosfātu (E 338-452) lietošanu uz vertikāli novietotiem iesmiem saldētā gaļā 

Rezolūcijas priekšlikums 

La apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  La. tā kā pirms apsvērt iespēju 

paplašināt fosfāta piedevu izmantošanas 

jomu, tajā iekļaujot lielāku skaitu pārtikas 

produktu, it īpaši tad, ja tie pat netiek 

marķēti — kā tas ir gaļas uz vertikāli 

novietotiem iesmiem gadījumā —, būtu 

jāsagaida EFSA veiktas fosfāta piedevu 

drošuma atkārtotas izvērtēšanas rezultāti; 

Or. en 
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8.12.2017 B8-0666/3 

Grozījums Nr.  3 

Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

par projektu Komisijas regulai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 

Nr. 1333/2008 II pielikumu groza attiecībā uz fosforskābes, fosfātu, difosfātu, trifosfātu un 

polifosfātu (E 338-452) lietošanu uz vertikāli novietotiem iesmiem saldētā gaļā 

Rezolūcijas priekšlikums 

Lb apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Lb. tā kā tirgū ir pieejamas 

alternatīvas fosfāta piedevu izmantošanai 

gaļas izstrādājumos, tostarp gaļā1 uz 

vertikāli novietotiem iesmiem, tādējādi 

parādot to, ka šo piedevu izmantošana 

minētajam mērķim nav tehniski 

pamatota; 

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

1 Sk., piemēram, 

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 

Grozījums Nr.  4 

Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

par projektu Komisijas regulai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 

Nr. 1333/2008 II pielikumu groza attiecībā uz fosforskābes, fosfātu, difosfātu, trifosfātu un 

polifosfātu (E 338-452) lietošanu uz vertikāli novietotiem iesmiem saldētā gaļā 

Rezolūcijas priekšlikums 

4.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  4.a aicina Komisiju izstrādāt 

turpmākus norādījumus par to, kā līdz 

minimumam samazināt un, vēlams, 

likvidēt atšķirības “gaļas izstrādājumu” 

un “gaļas produktu” interpretējumā gan 

dalībvalstīs, gan starp tām, kā ieteikts 

pārskata ziņojumā par pārtikas piedevu 

un kūpināšanas aromatizētāju oficiālu 

kontroli; 

Or. en 

 

 


