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8.12.2017 B8-0666/1 

Alteração  1 

Bart Staes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

sobre o projeto de regulamento da Comissão que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 

1333/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à utilização de ácido 

fosfórico – fosfatos – di-, tri- e polifosfatos (E 338-452) em espetadas de carne verticais 

congeladas 

Proposta de resolução 

Considerando D-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  (D-A) Considerando que no relatório 

geral da Comissão Europeia sobre o 

controlo oficial dos aditivos alimentares e 

dos aromatizantes do fumo são 

identificadas interpretações incorretas dos 

conceitos de «preparados de carne» e 

«produtos à base de carne», dando origem 

a uma falta de uniformidade na aplicação 

dos requisitos da UE em todos os 

Estados-Membros; que, como é 

reconhecido no projeto de regulamento, a 

classificação correta de espetadas de 

carne verticais congeladas é «preparado 

de carne» e não «produto à base de 

carne»; 

Or. en 
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8.12.2017 B8-0666/2 

Alteração  2 

Bart Staes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

sobre o projeto de regulamento da Comissão que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 

1333/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à utilização de ácido 

fosfórico – fosfatos – di-, tri- e polifosfatos (E 338-452) em espetadas de carne verticais 

congeladas 

Proposta de resolução 

Considerando L-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  (L-A) Considerando que convém esperar 

os resultados da nova avaliação da 

segurança dos aditivos de fosfato 

realizada pela EFSA antes de equacionar 

a possibilidade de alargar a sua utilização 

a mais alimentos, especialmente se estes 

nem sequer são rotulados, como é o caso 

das espetadas de carne verticais 

congeladas; 

Or. en 
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8.12.2017 B8-0666/3 

Alteração  3 

Bart Staes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

sobre o projeto de regulamento da Comissão que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 

1333/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à utilização de ácido 

fosfórico – fosfatos – di-, tri- e polifosfatos (E 338-452) em espetadas de carne verticais 

congeladas 

Proposta de resolução 

Considerando L-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  (L-B) Considerando que existem 

alternativas no mercado à utilização de 

aditivos de fosfato nos preparados de 

carne, incluindo nas espetadas de carne 

verticais1, demonstrando que a 

necessidade de aditivos de fosfato para 

esta utilização não se justifica 

tecnicamente; 

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

1 Cf., por 

exemplo,https://www.cleanlabelingredients.co

m/phosphate-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 

Alteração  4 

Bart Staes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

sobre o projeto de regulamento da Comissão que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 

1333/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à utilização de ácido 

fosfórico – fosfatos – di-, tri- e polifosfatos (E 338-452) em espetadas de carne verticais 

congeladas 

Proposta de resolução 

N.º 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  4-A. Exorta a Comissão a desenvolver 

orientações adicionais para minimizar e, 

se possível, eliminar, divergências de 

interpretação entre «preparados de 

carne» e «produtos à base de carne», 

tanto no interior dos Estados-Membros 

como entre Estados-Membros, conforme 

recomendado no relatório geral sobre o 

controlo oficial dos aditivos alimentares e 

dos aromatizantes do fumo; 

Or. en 

 

 


