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8.12.2017 B8-0666/1 

Ændringsforslag  1 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

om udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af phosphorsyre – 

phosphater – di-, tri- og polyphosphater (E 338-452) i frosne lodrette kødspyd 

Forslag til beslutning 

Betragtning D a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Da. der henviser til, at Europa-

Kommissionens oversigtsrapport om 

offentlig kontrol med 

fødevaretilsætningsstoffer og røgaromaer 

har afdækket ukorrekte fortolkninger af 

"tilberedt kød" og "kødprodukter", som 

har resulteret i en uensartet 

gennemførelse af EU-kravene 

medlemsstaterne imellem; der henviser til, 

at den korrekte klassificering af frosne 

vertikale kødspyd – som det anerkendes i 

udkastet til forordning – er "tilberedt 

kød" og ikke "kødprodukter"; 

Or. en 
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8.12.2017 B8-0666/2 

Ændringsforslag  2 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

om udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af phosphorsyre – 

phosphater – di-, tri- og polyphosphater (E 338-452) i frosne lodrette kødspyd 

Forslag til beslutning 

Betragtning L a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  La. der henviser til, at udfaldet af 

EFSA's genevaluering af sikkerheden af 

phosphatholdige tilsætningsstoffer bør 

afventes, inden det overvejes at udvide 

anvendelsen heraf til flere fødevarer, især 

hvis de ikke engang er mærket, som i 

tilfældet med lodrette kødspyd; 

Or. en 
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8.12.2017 B8-0666/3 

Ændringsforslag  3 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

om udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af phosphorsyre – 

phosphater – di-, tri- og polyphosphater (E 338-452) i frosne lodrette kødspyd 

Forslag til beslutning 

Betragtning L b (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Lb. der henviser til, at der findes 

tilgængelige alternativer på markedet til 

anvendelsen af phosphatholdige 

tilsætningsstoffer i tilberedt kød, herunder 

lodrette kødspyd1, hvilket viser, at behovet 

for at anvende phosphatholdige 

tilsætningsstoffer hertil teknisk set ikke er 

berettiget; 

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

1 Se f.eks. 

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 

Ændringsforslag  4 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

om udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af phosphorsyre – 

phosphater – di-, tri- og polyphosphater (E 338-452) i frosne lodrette kødspyd 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  4a. opfordrer Kommissionen til at 

udvikle yderligere retningslinjer for at 

minimere og så vidt muligt eliminere 

forskelle i fortolkningen af "tilberedt 

kød" og "kødprodukter", både inden for 

og mellem medlemsstaterne, således som 

det blev anbefalet i oversigtsrapport om 

offentlig kontrol med 

fødevaretilsætningsstoffer og røgaromaer; 

Or. en 

 

 


