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Grozījums Nr. 2
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pašreiz spēkā esošajā „mājputnu 
gaļas” definīcijā atsevišķā atsauce uz 
aukstumapstrādi ir pārāk strikta, ņemot 
vērā tehnoloģiju attīstību. Tāpēc minētā 
definīcija ir jāpielāgo.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2008. gada 16. jūnija rezolūciju par atļauju laist tirgū 
hlorētu vistas gaļu, kā arī ar līdzīgo Padomes lēmumu, atļauja apstrādāt mājputnu liemeņus 
ar antibakteriāliem līdzekļiem nav uzskatāma par lietderīgu.

Grozījums Nr. 3
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
Pielikums – 2. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
XIV pielikums– B daļa – II daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. „mājputnu gaļa” ir saimniecībās audzētu 
putnu ēdamās daļas, kas atbilst KN 
kodam 0105;

1. „mājputnu gaļa” ir saimniecībās audzētu 
putnu ēdamās daļas, kas atbilst KN 
kodam 0105, kas ir piemērotas cilvēku 
patēriņam un kam nav veikta nekāda 
apstrāde, izņemot aukstumapstrādi;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2008. gada 16. jūnija rezolūciju par atļauju laist tirgū 
hlorētu vistas gaļu, kā arī ar līdzīgo Padomes lēmumu, atļauja apstrādāt mājputnu liemeņus 
ar antibakteriāliem līdzekļiem nav uzskatāma par lietderīgu. Grozījumā ir ietverts pašreizējā 
tiesību akta teksta formulējums.



PE420.112v01-00 4/5 AM\768164LV.doc

LV

Grozījums Nr. 4
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
Pielikums – 3.a daļa (jauna)
Regula (EK) Nr. 1234/2007
XIV pielikums– B daļa – III a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Tekstu papildina ar šādu IIIa daļu:
„IIIa Etiķetē norādāmā obligātā 
informācija
Marķējot mājputnu gaļas produktu, 
pārtikas preces nosaukumā ir jābūt 
norādei:
a) par jebkuru mājputnu gaļai pievienotu 
sastāvdaļu ar atšķirīgu dzīvnieku izcelsmi,  
kā arī
b) par pievienotā ūdens daudzumu, ja tas 
sastāda vairāk nekā 5 % no produkta 
svara”.

Or. en

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 5
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
Pielikums – 3.b daļa (jauna)
Regula (EK) Nr. 1234/2007
XIV pielikums– B daļa – III b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Tekstu papildina ar šādu IIIb daļu:
„IIIb Cenas norādīšana
Pārtikas produktu cena par kilogramu ir 
jānosaka pamatojoties uz to sauso 
tīrsvaru.”

Or. en

Pamatojums

Tā kā mājputnu gaļu bieži tirgo sasaldētā veidā, šis noteikums ir pievienots, lai nemaldinātu 
patērētājus par noteiktajām cenām.


