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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

8.12.2017 B8-0666/1 

Muudatusettepanek  1 

Bart Staes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni määruse eelnõu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses fosforhappe, fosfaatide, di-, tri- ja polüfosfaatide (E 338–

452) kasutamisega vertikaalsetes külmutatud liha varrastes 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  D a. arvestades, et komisjoni 

ülevaatlikus aruandes toidu lisaainete ja 

suitsutuspreparaatide ametliku kontrolli 

kohta on tehtud kindlaks, et mõisteid 

„lihavalmistised“ ja „lihatooted“ on 

tõlgendatud valesti, mistõttu ei kohaldata 

ELi nõudeid liikmesriikides ühetaoliselt; 

arvestades, et nagu määruse eelnõus on 

tunnistatud, on õige liigitada vertikaalsed 

külmutatud liha vardad lihavalmistiseks, 

mitte lihatooteks; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

8.12.2017 B8-0666/2 

Muudatusettepanek  2 

Bart Staes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni määruse eelnõu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses fosforhappe, fosfaatide, di-, tri- ja polüfosfaatide (E 338–

452) kasutamisega vertikaalsetes külmutatud liha varrastes 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus L a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  L a. arvestades, et kõigepealt tuleks ära 

oodata toidu lisaainena kasutatavate 

fosfaatide ohutuse EFSA-poolse uuesti 

hindamise tulemused, enne kui kaaluda 

nende kasutuse laiendamist enamatele 

toiduainetele, eriti kui tooteid vastavalt 

märgistata, nagu vertikaalsete 

lihavarraste puhul; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

8.12.2017 B8-0666/3 

Muudatusettepanek  3 

Bart Staes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni määruse eelnõu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses fosforhappe, fosfaatide, di-, tri- ja polüfosfaatide (E 338–

452) kasutamisega vertikaalsetes külmutatud liha varrastes 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus L b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  L b. arvestades, et turul on 

kättesaadavad alternatiivsed võimalused 

fosfaatide lisaainena kasutamisele 

lihavalmististes, sealhulgas vertikaalsetes 

lihavarrastes1, mis näitab, et vajadus 

kasutada fosfaate lisaainena sellel 

eesmärgil ei ole tehniliselt põhjendatud; 

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

1 Vt nt 

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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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

8.12.2017 B8-0666/4 

Muudatusettepanek  4 

Bart Staes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni määruse eelnõu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses fosforhappe, fosfaatide, di-, tri- ja polüfosfaatide (E 338–

452) kasutamisega vertikaalsetes külmutatud liha varrastes 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  4 a. palub komisjonil töötada välja 

täiendavad suunised, et minimeerida 

mõistete „lihavalmistised“ ja „lihatooted“ 

tõlgendamise erinevusi nii liikmesriikides 

kui ka nende vahel ning need erinevused 

eelistatavalt kaotada, nagu on soovitatud 

ülevaatlikus aruandes toidu lisaainete ja 

suitsutuspreparaatide ametliku kontrolli 

kohta; 

Or. en 

 

 


