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Tarkistus 2
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Siipikarjanlihan määritelmässä oleva 
viittaus pelkästään kylmäkäsittelyyn on 
liian rajoittava teknologian kehityksen 
kannalta. Kyseistä määritelmää olisi 
tämän vuoksi mukautettava. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kloorikäsitellyn siipikarjanlihan käytön sallimisesta 16. kesäkuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin päätöslauselman sekä neuvoston vastaavan päätöksen mukaisesti siipikarjan 
ruhojen pintakontaminaation poistamiseen käytettyjä mikrobitorjunta-aineita ei katsota 
hyödyllisiksi.

Tarkistus 3
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 2 osa – 1 osa
Asetus (EY) N:o 1234/2007
Liite XIV– B osa – II osa

Komission teksti Tarkistus

1. CN-koodiin 0105 kuuluvia tarhattujen 
lintujen syötäviä osia; ”tuoreella 
siipikarjanlihalla” tarkoitetaan:

1. CN-koodiin 0105 kuuluvia tarhattujen 
lintujen syötäviä osia; ”tuoreella 
siipikarjanlihalla” tarkoitetaan ihmisen 
kulutukseen soveltuvaa siipikarjanlihaa, 
jota on ainoastaan kylmäkäsitelty:

Or. en
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Perustelu

Kloorikäsitellyn siipikarjanlihan käytön sallimisesta 16. kesäkuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin päätöslauselman sekä neuvoston vastaavan päätöksen mukaisesti siipikarjan 
ruhojen pintakontaminaation poistamiseen käytettyjä mikrobitorjunta-aineita ei katsota 
hyödyllisiksi. Tarkistuksessa toistetaan nykyisen lainsäädännön sanamuoto.

Tarkistus 4
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
Liite XIV– B osa – III a osa (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Lisätään III a osa seuraavasti:
"III a. Päällysmerkinnän pakolliset tiedot
Elintarvikkeen nimeen, sellaisena kuin se 
ilmoitetaan siipikarjanlihatuotteessa, on 
sisällytettävä seuraavat tiedot:
(a) kukin lihan loppuosaan lisätty 
aineosa, joka on peräisin jostakin toisesta 
eläimestä sekä
(b) lisätty vesi, joka on yli viisi prosenttia 
tuotteen painosta".

Or. en

Perustelu

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’.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 5
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
Liite XIV– B osa– III b osa (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Lisätään III b osa seuraavasti:
"III b. Hinta
Elintarvikkeen kilohinnan tulee perustua 
ainoastaan kuivanettopainoon."

Or. en

Perustelu

Koska siipikarjanlihaa myydään usein jäädytettynä, tämä säännös on lisätty, jottei kuluttajia 
johdettaisi harhaan merkityn hinnan suhteen.
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