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8.12.2017 B8-0666/1 

Poprawka  1 

Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik II do rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania kwasu 

fosforowego – fosforanów – di- tri- i polifosforanów (E 338-452) w zamrożonym mięsie na 

rożnie pionowym 

Projekt rezolucji 

Motyw D a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Da. mając na uwadze, że w 

sprawozdaniu ogólnym Komisji w sprawie 

urzędowej kontroli dodatków do żywności 

i środków aromatyzujących dymu 

wędzarniczego stwierdzono nieprawidłową 

interpretację pojęć „przetwory mięsne” i 

„produkty mięsne”, co doprowadziło do 

braku jednolitego wdrażania wymogów 

UE we wszystkich państwach 

członkowskich; mając na uwadze, że 

zgodnie z projektem rozporządzenia 

prawidłową klasyfikacją zamrożonego 

mięsa na rożnie pionowym jest „przetwór 

mięsny”, a nie „produkt mięsny”; 

Or. en 
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8.12.2017 B8-0666/2 

Poprawka  2 

Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik II do rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania kwasu 

fosforowego – fosforanów – di- tri- i polifosforanów (E 338-452) w zamrożonym mięsie na 

rożnie pionowym 

Projekt rezolucji 

Motyw L a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  La. mając na uwadze, że należy 

poczekać na wyniki ponownej oceny 

EFSA dotyczącej bezpieczeństwa 

dodatków fosforanowych, zanim rozważy 

się rozszerzenie ich stosowania na kolejne 

środki spożywcze, zwłaszcza jeśli nie są 

one nawet etykietowane, jak w przypadku 

mięsa na rożnie pionowym; 

Or. en 
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8.12.2017 B8-0666/3 

Poprawka  3 

Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik II do rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania kwasu 

fosforowego – fosforanów – di- tri- i polifosforanów (E 338-452) w zamrożonym mięsie na 

rożnie pionowym 

Projekt rezolucji 

Motyw L b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Lb. mając na uwadze, że na rynku 

dostępne są alternatywy dla stosowania 

dodatków fosforanowych w przetworach 

mięsnych, w tym w mięsie na rożnie 

pionowym1, co dowodzi, że potrzeba 

stosowania dodatków fosforanowych w 

tym celu nie jest technicznie uzasadniona; 

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

1 Zob. np. 

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 

Poprawka  4 

Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik II do rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania kwasu 

fosforowego – fosforanów – di- tri- i polifosforanów (E 338-452) w zamrożonym mięsie na 

rożnie pionowym 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  4a. wzywa Komisję do opracowania 

dalszych wytycznych w celu 

zminimalizowania – a najlepiej 

wyeliminowania – różnic 

interpretacyjnych między „przetworami 

mięsnymi” a „produktami mięsnymi”, 

zarówno w państwach członkowskich, jak 

i pomiędzy nimi, zgodnie z zaleceniami 

zawartymi w sprawozdaniu ogólnym w 

sprawie urzędowej kontroli dodatków do 

żywności i środków aromatyzujących 

dymu wędzarniczego; 

Or. en 

 

 


