
AM\768164BG.doc PE420.112v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

2008/0108(CNS)

11.2.2009

ИЗМЕНЕНИЯ
2 - 5

Проектостановище
Bogusław Sonik
(PE419.909v01-00)

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на 
селскостопанските пазари по отношение на пазарните стандарти за птиче 
месо 

Предложение за регламент – акт за изменение
(COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS))



PE420.112v01-00 2/5 AM\768164BG.doc

BG

AM_Com_LegOpinion



AM\768164BG.doc 3/5 PE420.112v01-00

BG

Изменение 2
Carl Schlyter

Предложение за реглямент - акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Изключителното посочване на 
студената обработка в 
определението на „птиче месо“ е 
прекалено ограничаващо от гледна 
точка на технологичното развитие.  
Следователно това определение 
следва да се адаптира.

заличава се

Or. en

Обосновка

Съгласно резолюцията на Европейския парламент относно разрешаването на 
обработени с хлор пилета от 16.06.2008 г., както и решението на Съвета в подобен 
смисъл, разрешаването на антимикробна обработка за птичи трупове не се смята за 
полезно.

Изменение 3
Carl Schlyter

Предложение за реглямент - акт за изменение
Приложение - част 2 - точка 1
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Приложение ХІV – Раздел Б  – част ІІ

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „птиче месо“ означава: годни за 
консумация части от отглеждани в 
стопанства птици, попадащи под код по 
КН 0105.

1. „птиче месо“ означава: годни за 
консумация части от отглеждани в 
стопанства птици, попадащи под код по 
КН 0105, годни за консумация от 
човека, които не са преминали друга 
освен студена преработка.

Or. en
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Обосновка

Съгласно резолюцията на Европейския парламент относно разрешаването на 
обработени с хлор пилета от 16.06.2008 г., както и решението на Съвета в подобен 
смисъл, разрешаването на антимикробна обработка за птичи трупове не се смята за 
полезно. Изменението възприема формулировката от действащото законодателство.

Изменение 4
Carl Schlyter

Предложение за реглямент - акт за изменение
Приложение – част 3 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Приложение ХІV – Раздел Б  – част ІІІ а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Добавя следната Част ІІІа:
"IIIa. Задължителна информация 
върху етикета
Наименованието на храната при 
етикетирането на продукти от 
птиче месо включва информация за:
а) всякакви добавени съставки от 
различен животински произход към 
остатъка от месото; и
б) добавена вода, съставляваща повече 
от 5% от тежестта на продукта"

Or. en

Обосновка

Concerning the marketing of meat of bovine animals aged 12 months or less, labelling 
provisions have already been added to Reg. 1234/2007(see Annex XIa- part IV). As for 
poultry, it is necessary to also include labelling provisions, as it is not unusual to add water 
or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed beef or pork proteins) to 
meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers and in order to give them 
the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is essential that such 
practice is declared. This provision is already effective law in the UK and shall ensure that 
the name of the food reflects its true nature so that consumers are accurately informed and 
not misled e.g. ‘chicken breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.
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Изменение 5
Carl Schlyter

Предложение за реглямент - акт за изменение
Приложение – част 3 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Приложение ХІV – Раздел Б  – част ІІІ б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Добавя следната Част ІІІб:
"IIIб. Посочване на цената
Цената за килограм от храната се 
основава само на нетното тегло на 
сухата маса."

Or. en

Обосновка

Тъй като птичето месо често се продава замразено, тази разпоредба е добавена, за 
да не бъдат подвеждани потребителите с оглед обявената на етикета цена.
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