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8.12.2017 B8-0666/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie kyseliny fosforečnej – fosforečnanov – di-

, tri- a polyfosforečnanov (E 338 – 452) v mrazenom mäse na vertikálnom ražni v tvare 

homole 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Da. keďže v súhrnnej správe 

Európskej komisie o úradnej kontrole 

potravinárskych prídavných látok a 

dymových aróm boli identifikované 

nesprávne výklady pojmu mäsové 

prípravky a pojmu mäsové výrobky, v 

dôsledku čoho sa požiadavky EÚ 

v členských štátoch nevykonávali 

dostatočne jednotne; keďže, ako sa 

uznáva v návrhu nariadenia, mrazené 

mäso na vertikálnom ražni v tvare homole 

sa správne klasifikuje ako mäsový 

prípravok, nie ako mäsové výrobky; 

Or. en 
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8.12.2017 B8-0666/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie kyseliny fosforečnej – fosforečnanov – di-

, tri- a polyfosforečnanov (E 338 – 452) v mrazenom mäse na vertikálnom ražni v tvare 

homole 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie L a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  La. keďže pred zvážením rozšírenia 

používania fosforečnanových prídavných 

látok na väčší počet potravín, a to najmä 

ak nie sú označené, ako v prípade 

mrazeného mäsa na vertikálnom ražni v 

tvare homole, by sa malo počkať na 

výsledky opätovného prehodnotenia zo 

strany EFSA; 

Or. en 
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8.12.2017 B8-0666/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie kyseliny fosforečnej – fosforečnanov – di-

, tri- a polyfosforečnanov (E 338 – 452) v mrazenom mäse na vertikálnom ražni v tvare 

homole 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie L b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Lb. keďže na trhu sú dostupné 

alternatívy používania fosforečnanových 

prídavných látok v mäsových prípravkoch 

vrátane mrazeného mäsa na vertikálnom 

ražni v tvare homole1, Čo dokazuje, že 

potreba fosforečnanových prídavných 

látok na takéto použitie nie je 

technologicky opodstatnená; 

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

1 Pozri 

napríklad:https://www.cleanlabelingredients.c

om/phosphate-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 

Pozmeňujúci návrh  4 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie kyseliny fosforečnej – fosforečnanov – di-

, tri- a polyfosforečnanov (E 338 – 452) v mrazenom mäse na vertikálnom ražni v tvare 

homole 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  4a. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 

ďalšie usmernenia na minimalizáciu a 

pokiaľ možno odstránenie rozdielov vo 

výklade pojmu mäsové prípravky a pojmu 

mäsové výrobky v členských štátoch a 

medzi nimi navzájom, ako sa odporúča v 

súhrnnej správe o úradnej kontrole 

potravinárskych prídavných látok a 

dymových aróm; 

Or. en 

 

 


