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Návrh stanoviska
Bogusław Sonik
(PE419.909v01-00)

k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se 
stanoví společná organizace zemědělských trhů, pokud jde o obchodní normy 
pro drůbeží maso 

Návrh nařízení – pozměňující akt
(KOM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS))
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Pozměňovací návrh 2
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Výslovný odkaz k ošetření chladem v 
definici „drůbežího masa“ je z hlediska 
technologického vývoje příliš omezující. 
Tato definice by se proto měla upravit.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 16.6. 2008, které se týká povolení 
chlorovaných kuřat, a také v souladu s obdobným rozhodnutím Rady se povolení ošetřování 
jatečně upravených těl drůbeže antimikrobiálními látkami nepovažuje  za užitečné. 

Pozměňovací návrh 3
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – část 2 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Příloha XIV– část B – část II

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „drůbežím masem“ se rozumí jedlé části 
hospodářského ptactva kódu KN 0105;

1. „drůbežím masem“ se rozumí jedlé části 
hospodářského ptactva kódu KN 0105 
vhodné pro lidskou spotřebu, které nebyly
ošetřeny jinak než chladem.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 16.6. 2008, které se týká povolení 
chlorovaných kuřat, a také v souladu s obdobným rozhodnutím Rady se povolení ošetřování 
jatečně upravených těl drůbeže antimikrobiálními látkami nepovažuje  za užitečné.  
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Pozměňovací návrh přejímá formulaci uvedenou v současných právních předpisech.  

Pozměňovací návrh 4
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – část 3 a (nová)
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Příloha XIV– část B – část III a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Připojuje se následující část III: 
„IIIa. Povinné údaje na štítku
Název potraviny na štítku jakéhokoli 
produktu z drůbežího masa musí 
obsahovat informace o: 
(a) jakékoli složce pocházející z jiného 
živočišného druhu přidané k ostatnímu 
masu;  a
(b) jakékoli přidané vodě, která tvoří více 
než 5 % váhy produktu“ 

Or. en

Odůvodnění

Pokud se jedná o uvádění hovězího masa pocházejícího ze zvířat mladších než 12 měsíců na 
trh, ustanovení týkající se označování již byla začleněna do nařízení 1234/2007 (viz příloha 
XIa - část IV).  Pokud jde o drůbež, je taktéž třeba zahrnout ustanovení týkající se označování, 
protože není neobvyklé přidávat vodu nebo složky pocházející z jiného živočišného druhu 
(jako jsou hydrolyzované bílkoviny hovězího nebo vepřového původu) k masu, např. ke 
kuřecím prsům.  Aby nebyly spotřebitelům poskytovány zavádějící informace a byla jim 
poskytnuta možnost se těmto produktům vyhnout (např. z náboženských důvodů), je zásadní, 
aby  takové postupy byly oznámeny.  Toto ustanovení je již účinným  právním předpisem ve 
Spojeném království a má zajistit, aby název potraviny odpovídal jejímu vlastnímu složení tak, 
aby spotřebitelé byli přesně informováni, a nikoli mateni, např. „kuřecí prsní řízek“ oproti 
„kuřecí prsní řízek s přidaným obsahem vody“. 
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Pozměňovací návrh 5
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – část 3 b (nová)
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Příloha XIV– část B – část III b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Vkládá se nová část IIIb, která zní:
„IIIb. Uvedení ceny
Cena za kilogram potraviny vychází   
výhradně z  čisté hmotnosti."

Or. en

Odůvodnění

Jelikož drůbeží maso se často prodává zmražené, bylo přidáno toto ustanovení, aby nebyly 
zákazníkům poskytovány zavádějící informace, pokud jde o uvedenou cenu. 
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