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MT Magħquda fid-diversità MT 

8.12.2017 B8-0666/1 

Emenda  1 

Bart Staes 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

Oġġezzjoni għal att ta' implimentazzjoni: Użu tal-aċidu fosforiku, tal-fosfati, tad-difosfati, tat-

trifosfati u tal-polifosfati (E 338-452) f'ċerti preparati tal-laħam iffriżat fuq sfiefed vertikali 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Da (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Da. billi r-Rapport ta' Sinteżi dwar il-

Kontroll Uffiċjali tal-Addittivi tal-Ikel u l-

Aromatizzanti tal-Affumigazzjoni 

identifika interpretazzjonijiet skorretti ta' 

"preparati tal-laħam" u "prodotti tal-

laħam", li wasslu għal nuqqas ta' 

implimentazzjoni uniformi tar-rekwiżiti 

tal-UE fl-Istati Membri; billi, kif 

rikonoxxut fl-abbozz ta' regolament, il-

klassifikazzjoni korretta ta' sfiefed 

vertikali tal-laħam iffriżat hija "preparat 

tal-laħam" u mhux "prodott tal-laħam"; 

Or. en 
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8.12.2017 B8-0666/2 

Emenda  2 

Bart Staes 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

Oġġezzjoni għal att ta' implimentazzjoni: Użu tal-aċidu fosforiku, tal-fosfati, tad-difosfati, tat-

trifosfati u tal-polifosfati (E 338-452) f'ċerti preparati tal-laħam iffriżat fuq sfiefed vertikali 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa La (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  La. billi għandna nistennew l-eżitu 

tar-rievalwazzjoni tal-EFSA tas-sikurezza 

tal-addittivi tal-fosfat qabel ma 

nikkunsidraw li nestendu l-użu tagħhom 

għal aktar tipi ta' ikel, speċjalment jekk 

lanqas biss ikunu ttikkettati, bħal fil-każ 

tas-sfiefed vertikali tal-laħam; 

Or. en 
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8.12.2017 B8-0666/3 

Emenda  3 

Bart Staes 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

Oġġezzjoni għal att ta' implimentazzjoni: Użu tal-aċidu fosforiku, tal-fosfati, tad-difosfati, tat-

trifosfati u tal-polifosfati (E 338-452) f'ċerti preparati tal-laħam iffriżat fuq sfiefed vertikali 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Lb (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Lb. billi alternattivi għall-użu tal-

addittivi tal-fosfat fil-preparati tal-laħam 

huma disponibbli fis-suq, inklużi s-sfiefed 

vertikali tal-laħam1, u dan juri li l-ħtieġa 

ta' addittivi tal-fosfat għal dan l-użu 

mhijiex ġustifikata teknikament; 

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

1 Ara pereżempju 

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 

Emenda  4 

Bart Staes 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

Oġġezzjoni għal att ta' implimentazzjoni: Użu tal-aċidu fosforiku, tal-fosfati, tad-difosfati, tat-

trifosfati u tal-polifosfati (E 338-452) f'ċerti preparati tal-laħam iffriżat fuq sfiefed vertikali 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 4a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  4a. Jistieden lill-Kummissjoni 

tiżviluppa gwida ulterjuri biex 

timminimizza, u preferibbilment telimina, 

differenzi fl-interpretazzjoni bejn 

"preparati tal-laħam" u "prodotti tal-

laħam", kemm fl-Istati Membri kif ukoll 

bejniethom, kif rakkomandat fir-Rapport 

ta' Sinteżi dwar il-Kontroll Uffiċjali tal-

Addittivi tal-Ikel u l-Aromatizzanti tal-

Affumigazzjoni; 

Or. en 

 

 


