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w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków 
rolnych w zakresie norm handlowych odnoszących się do mięsa drobiowego 

Wniosek rozporządzenia – akt zmieniający
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Poprawka 2
Carl Schlyter

Wniosek rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(5) Biorąc pod uwagę postęp 
technologiczny, odniesienie wyłącznie do 
obróbki za pośrednictwem schładzania w 
definicji „mięsa drobiowego” jest zbyt 
restrykcyjne. Należy zatem odpowiednio 
dostosować tę definicję.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie w sprawie dopuszczenia 
chlorowanych kurczaków na rynek z dnia 16 czerwca 2008 r. oraz z decyzją Rady w tej samej 
sprawie, bakteriobójcza obróbka tusz drobiowych nie jest postrzegana jako konieczna.

Poprawka 3
Carl Schlyter

Wniosek rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – część II – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Załącznik XIV– część B – część II

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. „świeże mięso drobiowe”: jadalne części 
ptaków hodowlanych objętych kodem CN 
0105; 

1. „świeże mięso drobiowe”: jadalne części 
ptaków hodowlanych objętych kodem CN 
0105 zdatne do spożycia przez ludzi i 
nieobjęte jakimkolwiek rodzajem obróbki 
innym niż schładzanie.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie w sprawie dopuszczenia 
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chlorowanych kurczaków na rynek z dnia 16 czerwca 2008 r. oraz z decyzją Rady w tej samej 
sprawie, bakteriobójcza obróbka tusz drobiowych nie jest postrzegana jako konieczna.
Poprawka ta nawiązuje do sformułowań aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych.

Poprawka 4
Carl Schlyter

Wniosek rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – część IIIa (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Załącznik XIV– część B – część IIIa (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3a. Dodaje się część IIIa o następującej 
treści:
IIIa. Obowiązkowe informacje na 
etykiecie
Nazwa produktu żywnościowego 
zamieszczona na etykiecie świeżego mięsa 
drobiowego zawiera:
(a) określenie wszelkich dodatków 
pochodzenia zwierzęcego innego niż w 
przypadku reszty mięsa; 
(b) określenie zawartości wody w 
przypadku przekroczenia 5% wagi 
produktu;

Or. en

Uzasadnienie

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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Poprawka 5
Carl Schlyter

Wniosek rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – część IIIb (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Załącznik XIV– część B – część IIIb (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3a. Dodaje się część IIIb o następującej 
treści:
IIIb. Określenie ceny
Cena za kilo produktu żywnościowego 
oparta jest wyłącznie na masie suchej 
netto.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ mięso drobiowe dostępne jest często w formie mrożonki, powyższe wyjaśnienie ma 
na celu uniemożliwienie cenowego zmylania konsumentów.


	768164pl.doc

