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Amendamentul 2
Carl Schlyter

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În definiţia „cărnii de pasăre”, 
trimiterea exclusivă la tratarea la rece 
este prea restrictivă în raport cu evoluţia 
tehnologică. Prin urmare, este necesar să 
se adapteze această definiţie.

eliminat

Or. en

Justificare

În conformitate cu Rezoluţia Parlamentului European din 16 iunie 2008 privind autorizarea 
puiului clorinat, precum şi cu decizia Consiliului, aprobarea tratamentelor antimicrobiene 
pentru carcasele de pasăre nu este considerată a fi utilă.

Amendamentul 3
Carl Schlyter

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – partea 2 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Anexa XIV – Partea B – Partea II

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „carne de pasăre” înseamnă părţile 
comestibile ale păsărilor de crescătorie 
având codul NC 0105;

1. „carne de pasăre” înseamnă părţile 
comestibile ale păsărilor de crescătorie 
având codul NC 0105, adecvate 
consumului uman, care nu au fost tratate 
decât la rece;

Or. en

Justificare

În conformitate cu Rezoluţia Parlamentului European din 16 iunie 2008 privind autorizarea 
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puiului clorinat, precum şi cu decizia Consiliului, aprobarea tratamentelor antimicrobiene 
pentru carcasele de pasăre nu este considerată a fi utilă. Amendamentul reia formularea din 
legislaţia în vigoare.

Amendamentul 4
Carl Schlyter

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – partea 3a (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Anexa XIV – Partea B – Partea IIIa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Se adaugă următoarea parte IIIa:
„IIIa. Informaţii obligatorii pe etichetă
Numele produsului alimentar de pe 
eticheta oricărui produs pe bază de carne 
de pasăre include o menţiune referitoare 
la:
(a) orice ingredient adăugat, de origine 
animală diferită de restul cărnii; şi
(b) orice adaos de apă în proporţie mai 
mare de 5% din greutatea produsului.”

Or. en

Justificare

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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Amendamentul 5
Carl Schlyter

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – partea 3b (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Anexa XIV – Partea B – Partea IIIb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Se adaugă următoarea parte IIIb:
„IIIb. Indicarea preţului
Preţul pe kilogram al alimentului se 
bazează exclusiv pe greutatea netă după 
scurgere.”

Or. en

Justificare

Cum carnea de pasăre este adesea vândută congelată, a fost adăugată prezenta dispoziţie 
pentru a nu induce în eroare consumatorul cu privire la preţul de pe etichetă.
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