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8.12.2017 B8-0666/1 

Amendement  1 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

over het ontwerp van verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij 

Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het 

gebruik van fosforzuur, fosfaten en di-, tri- en polyfosfaten (E 338-452) in bevroren verticale 

vleesspiesen 

Ontwerpresolutie 

Overweging D bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  D bis. overwegende dat uit het 

overzichtsverslag van de Europese 

Commissie over officiële controles van 

levensmiddelenadditieven en rookaroma's 

is gebleken dat onjuiste interpretaties 

worden gehanteerd met betrekking tot 

"vleesbereidingen" en "vleesproducten", 

waardoor de EU-voorschriften in de 

lidstaten niet uniform worden toegepast; 

overwegende dat bevroren verticale 

vleesspiesen volgens de correcte indeling 

onder "vleesbereidingen" en niet onder 

"vleesproducten" vallen, zoals in het 

ontwerp van verordening wordt 

onderkend; 

Or. en 
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8.12.2017 B8-0666/2 

Amendement  2 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

over het ontwerp van verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij 

Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het 

gebruik van fosforzuur, fosfaten en di-, tri- en polyfosfaten (E 338-452) in bevroren verticale 

vleesspiesen 

Ontwerpresolutie 

Overweging L bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  L bis. overwegende dat het resultaat van 

de herbeoordeling door de EFSA van de 

veiligheid van fosfaten als additieven moet 

worden afgewacht vooraleer te overwegen 

het gebruik ervan tot andere 

levensmiddelen uit te breiden, in het 

bijzonder als deze niet geëtiketteerd 

worden, zoals in het geval van verticale 

vleesspiesen; 

Or. en 
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8.12.2017 B8-0666/3 

Amendement  3 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

over het ontwerp van verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij 

Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het 

gebruik van fosforzuur, fosfaten en di-, tri- en polyfosfaten (E 338-452) in bevroren verticale 

vleesspiesen 

Ontwerpresolutie 

Overweging L ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  L ter. overwegende dat op de markt 

alternatieven beschikbaar zijn voor het 

gebruik van fosfaten als additieven in 

vleesbereidingen, met inbegrip van 

verticale vleesspiesen1, zodat de behoefte 

aan fosfaten als additieven voor deze 

toepassing technisch niet gerechtvaardigd 

is; 

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

1 Zie bijvoorbeeld: 

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 

Amendement  4 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

over het ontwerp van verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij 

Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het 

gebruik van fosforzuur, fosfaten en di-, tri- en polyfosfaten (E 338-452) in bevroren verticale 

vleesspiesen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  4 bis. verzoekt de Commissie verdere 

richtsnoeren uit te werken om verschillen 

in de interpretatie van "vleesbereidingen" 

en "vleesproducten" zowel in als tussen 

de lidstaten tot een minimum te beperken 

en bij voorkeur weg te nemen, zoals wordt 

aanbevolen in het overzichtsverslag over 

officiële controles van 

levensmiddelenadditieven en 

rookaroma's; 

Or. en 

 

 


