
 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

8.12.2017 B8-0666/1 

Ändringsförslag  1 

Bart Staes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i frysta vertikala 

köttspett 

Förslag till resolution 

Skäl Da (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Da. I kommissionens översiktsrapport 

om officiella kontroller av 

livsmedelstillsatser och rökaromer 

identifieras felaktiga tolkningar av 

”köttberedningar” och ”köttprodukter” 

som resulterar i att EU:s krav inte 

genomförs på ett enhetligt sätt i de olika 

medlemsstaterna. Såsom anges i förslaget 

till förordning är den korrekta 

klassificeringen av frysta vertikala 

köttspett ”köttberedning” och inte 

”köttprodukt”. 

Or. en 
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8.12.2017 B8-0666/2 

Ändringsförslag  2 

Bart Staes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i frysta vertikala 

köttspett 

Förslag till resolution 

Skäl La (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  La. Man bör avvakta resultatet av 

Efsas omprövning av hur säkra tillsatser 

av fosfat är innan man överväger att 

utvidga användningen av dem till fler 

livsmedel, särskilt om dessa inte ens är 

märkta, vilket är fallet med vertikala 

köttspett. 

Or. en 
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8.12.2017 B8-0666/3 

Ändringsförslag  3 

Bart Staes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i frysta vertikala 

köttspett 

Förslag till resolution 

Skäl Lb (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Lb. Alternativ till användningen av 

tillsatser av fosfater i köttberedningar, 

inbegripet vertikala köttspett, finns på 

marknaden1, vilket betyder att tillsatser av 

fosfater för detta ändamål inte är tekniskt 

motiverade. 

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

1 Se till exempel 

https://www.cleanlabelingredients.com/phosp

hate-removal/ 

Or. en 

https://www.cleanlabelingredients.com/phosphate-removal/
https://www.cleanlabelingredients.com/phosphate-removal/


 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

8.12.2017 B8-0666/4 

Ändringsförslag  4 

Bart Staes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i frysta vertikala 

köttspett 

Förslag till resolution 

Punkt 4a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  4a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att ta fram ytterligare 

riktlinjer för att minimera, och helst 

avskaffa, skillnader i tolkningen mellan 

”köttberedningar” och ”köttprodukter”, 

såväl inom som mellan medlemsstater, 

enligt rekommendationen i 

översiktsrapporten om officiella kontroller 

av livsmedelstillsatser och rökaromer. 

Or. en 

 

 


