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Amendement 2
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De in de huidige definitie van "vlees 
van pluimvee" vervatte uitsluitende 
verwijzing naar koudebehandeling is te 
beperkt in het licht van de technologische 
ontwikkelingen. Deze definitie moet 
derhalve worden aangepast.

Schrappen

Or. enMotivering
Overeenkomstig de resolutie van het Europees Parlement  van 16 juni 2008 over toelating 
van met chloor behandelde kip, en het dienovereenkomstige besluit van de Raad, wordt 
toelating van behandeling van dood pluimvee tegen micro-organismen niet zinvol geacht.

Amendement 3
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – Deel 2 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Bijlage XIV – Deel B – Deel II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "vlees van pluimvee": de eetbare delen 
van gekweekte vogels van GN-code 0105.

1. "vlees van pluimvee": de eetbare delen 
van gekweekte vogels van GN-code 0105, 
die geschikt zijn voor consumptie door de 
mens  en die geen andere dan 
koudebehandeling hebben ondergaan .

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de resolutie van het Europees Parlement  van 16 juni 2008 over toelating 
van met chloor behandelde kip, en het dienovereenkomstige besluit van de Raad, wordt 
toelating van behandeling van dood pluimvee tegen micro-organismen niet zinvol geacht. In 
dit amendement wordt de formulering van de huidige wetgeving overgenomen.
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Amendement 4
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage - deel 3 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Bijlage XIV – Deel B – Deel III bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Onderstaand Deel IIIbis toevoegen:
"III bis. Verplicht op het etiket te 
vermelden gegevens:
De naam van het levensmiddel in de 
etikettering van producten op basis van 
vlees van pluimvee omvat vermelding van:
(a) toegevoegde bestanddelen die 
afkomstig zijn van andere dieren dan de 
rest van het vlees; en
(b) toegevoegd water dat meer dan 5% van 
het gewicht van het product vormt"

Or. en

Motivering

Voor het op de markt brengen van vlees van runderen die ten hoogste 12 maanden oud zijn, 
zijn reeds etiketteringsbepalingen toegevoegd aan Verord. 1234/2007 (zie Bijlage XIbis - deel 
IV). Ook voor pluimvee moeten etiketteringsbepalingen worden toegevoegd, daar het niet 
ongebruikelijk is water of bestanddelen die afkomstig zijn van andere soorten dieren (zoals 
gehydrolyseerde eiwitten van rund- of varkensvlees) toe te voegen aan vlees, bijvoorbeeld 
kippenborsten.  Om de consument niet te misleiden en hem in staat te stellen dergelijke 
producten (bij voorbeeld uit godsdienstige overwegingen) te vermijden, is het van wezenlijk 
belang deze procedure te vermelden. Deze procedure heeft in het VK reeds kracht van wet en
dient te waarborgen dat de naam van het levensmiddel de ware aard ervan weergeeft, zodat 
de consument naar behoren wordt voorgelicht en niet misleid, bij voorbeeld "filet van 
kippenborst" tegen "filet van kippen borst met toegevoegd water".
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Amendement 5
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage - deel 3 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Bijlage XIV – Deel B – Deel III ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Onderstaand Deel III ter toevoegen:
"IIIter Prijsvermelding
De prijs per kilogram van het 
levensmiddel is uitsluitend gebaseerd op 
het netto-uitlekgewicht."

Or. en

Motivering

Daar vlees van pluimvee vaak diepgevroren wordt verkocht, is deze bepaling toegevoegd om 
de consument niet te misleiden met betrekking tot de op het etiket vermelde prijs.


	768164nl.doc

