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8.12.2017 B8-0666/1 

Amendamentul  1 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

referitoare la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul 

(CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea 

de acid fosforic, fosfați, di-, tri- și polifosfați (E -338-452) în frigăruile congelate pe țepușe 

metalice verticale 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Da (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Da. întrucât Raportul general al 

Comisiei Europene privind controalele 

oficiale în ceea ce privește aditivii 

alimentari și aromele de fum a identificat 

interpretări incorecte pentru „preparatele 

din carne” și „produsele din carne”, ceea 

ce duce la o lipsă de aplicare uniformă a 

cerințelor UE în statele membre; întrucât, 

după cum s-a recunoscut în proiectul de 

regulament, clasificarea corectă a 

frigăruilor congelate pe țepușe metalice 

verticale este „preparate din carne” și nu 

„produse din carne”; 

Or. en 



 

AM\1141627RO.docx  PE614.279v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

8.12.2017 B8-0666/2 

Amendamentul  2 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

referitoare la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul 

(CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea 

de acid fosforic, fosfați, di-, tri- și polifosfați (E -338-452) în frigăruile congelate pe țepușe 

metalice verticale 

Propunere de rezoluție 

Considerentul La (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  La. întrucât ar trebui să se aștepte 

rezultatul reevaluării de către EFSA a 

siguranței aditivilor pe bază de fosfați 

înainte de a lua în considerare extinderea 

utilizării acestora la mai alte produse 

alimentare, în special dacă nici măcar nu 

sunt etichetate, ca în cazul frigăruilor pe 

țepușe metalice verticale; 

Or. en 
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8.12.2017 B8-0666/3 

Amendamentul  3 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

referitoare la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul 

(CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea 

de acid fosforic, fosfați, di-, tri- și polifosfați (E -338-452) în frigăruile congelate pe țepușe 

metalice verticale 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Lb (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Lb. întrucât alternative la utilizarea 

aditivilor pe bază de fosfați în preparatele 

de carne, inclusiv frigăruile pe țepușe 

metalice verticale, sunt disponibile pe 

piață1, ceea ce demonstrează că nu există 

rațiuni tehnice pentru utilizarea aditivilor 

pe bază de fosfați; 

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

1 A se vedea, de exemplu 
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 

Amendamentul  4 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

referitoare la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul 

(CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea 

de acid fosforic, fosfați, di-, tri- și polifosfați (E -338-452) în frigăruile congelate pe țepușe 

metalice verticale 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  4a. invită Comisia să elaboreze 

orientări suplimentare pentru a reduce la 

minimum și, de preferință, a elimina 

diferențele de interpretare dintre 

„preparate din carne” și „produse din 

carne” atât în interiorul, cât și între 

statele membre, astfel cum se recomandă 

în Raportul general privind controalele 

oficiale în ceea ce privește aditivii 

alimentari și aromele de fum; 

Or. en 

 

 


