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8.12.2017 B8-0666/1 

Predlog spremembe  1 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

o osnutku uredbe Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega 

parlamenta in Sveta glede uporabe fosforjeve (V) kisline – fosfatov – di-, tri- in polifosfatov 

(E 338–452) v zamrznjenih mesnih nabodalih za vertikalno pečenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Da. ker je Komisija v preglednem 

poročilu o uradnem nadzoru aditivov za 

živila in arom dima odkrila nepravilne 

razlage za mesne pripravke in mesne 

izdelke, do katerih je prišlo zaradi 

neenotnega izvajanja zahtev Evropske 

unije po državah članicah; ker se 

zamrznjena mesna nabodala za vertikalno 

pečenje pravilno razvrščajo med mesne 

pripravke in ne mesne izdelke, kot je 

navedeno že v osnutku uredbe; 

Or. en 
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8.12.2017 B8-0666/2 

Predlog spremembe  2 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

o osnutku uredbe Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega 

parlamenta in Sveta glede uporabe fosforjeve (V) kisline – fosfatov – di-, tri- in polifosfatov 

(E 338–452) v zamrznjenih mesnih nabodalih za vertikalno pečenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava L a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  La. ker je treba počakati na rezultate 

ocene, ki jo bo opravila Evropska agencija 

za varnost hrane o varnosti fosfatnih 

aditivov, preden se dovoli njihova uporaba 

pri večjem številu živil, zlasti če ta živila 

niso označena, kot velja za mesna 

nabodala za vertikalno pečenje; 

Or. en 
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8.12.2017 B8-0666/3 

Predlog spremembe  3 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

o osnutku uredbe Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega 

parlamenta in Sveta glede uporabe fosforjeve (V) kisline – fosfatov – di-, tri- in polifosfatov 

(E 338–452) v zamrznjenih mesnih nabodalih za vertikalno pečenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava L b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Lb. ker so na trgu tudi možnosti1, ki 

lahko nadomestijo fosfatne aditive, za 

uporabo pri mesnih pripravkih, vključno z 

mesnimi nabodali za vertikalno pečenje, 

kar pomeni, da nujne upora fosfatnih 

aditivov ni tehnično utemeljena; 

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

1 glej na primer 

https://www.cleanlabelingredients.com/phosp

hate-removal/ 

Or. en 

https://www.cleanlabelingredients.com/phosphate-removal/
https://www.cleanlabelingredients.com/phosphate-removal/
https://www.cleanlabelingredients.com/phosphate-removal/
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8.12.2017 B8-0666/4 

Predlog spremembe  4 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

o osnutku uredbe Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega 

parlamenta in Sveta glede uporabe fosforjeve (V) kisline – fosfatov – di-, tri- in polifosfatov 

(E 338–452) v zamrznjenih mesnih nabodalih za vertikalno pečenje 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  4a. poziva Komisijo, naj pripravi 

dodatne smernice za zmanjšanje in po 

možnosti odpravo razlik pri razlagi 

pojmov „mesni pripravek“ in „mesni 

izdelek“ na ravni držav članic, pa tudi 

med njimi, kot se priporoča v preglednem 

poročilu o uradnem nadzoru aditivov za 

živila in arom dima; 

Or. en 

 

 


