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Sprememba Uredbe (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve 

kmetijskih trgov glede tržnih standardov za perutninsko meso * 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2009 o predlogu Uredbe 

Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih 

trgov glede tržnih standardov za perutninsko meso (KOM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 

2008/0108(CNS)) 

 

(Postopek posvetovanja) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2008)0336), 

– ob upoštevanju člena 37 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 

Parlamentom (C6-0247/2008), 

– ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja in mnenja Odbora za 

okolje, javno zdravje in varnost hrane (A6-0223/2009), 

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen; 

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 250(2) Pogodbe ES; 

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 

odobril; 

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 

predlog Komisije; 

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji. 

 

Sprememba  1 

Predlog uredbe – akt o spremembi 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(5) Izključni sklic na obdelavo s hladom v 

opredelitvi "perutninsko meso" je preveč 

omejevalen glede na tehnološki razvoj. 

Zato je treba to opredelitev spremeniti. 

črtano 



Sprememba  2 

Predlog uredbe – akt o spremembi 

Uvodna izjava 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

  (6a) Obvezna navedba porekla ali izvora 

mesa omogoča potrošniku ozaveščeno 

izbiro. 

Sprememba  3 

Predlog uredbe – akt o spremembi 

Uvodna izjava 6 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (6b) Da se potrošnikom zagotovijo 

najboljše informacije, bi bilo treba pri 

označevanju vseh proizvodov 

perutninskega mesa obvezno navesti 

datum zakola živali.  

Sprememba  4 

Predlog uredbe – akt o spremembi 

Priloga – točka 2 

Uredba (ES) št. 1234/2007 

Priloga XIV – del B – del II – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

1."perutninsko meso": podobne užitne dele 

perutnine z oznako KN 0105. 

1. "perutninsko meso" pomeni perutninsko 

meso, primerno za prehrano ljudi, ki ni 

bilo obdelano drugače kot s hladom. 

Sprememba  5 

Predlog uredbe – akt o spremembi 

Priloga – točka 2 

Uredba (ES) št. 1234/2007 

Priloga XIV – del B – del II – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

2. "sveže perutninsko meso": pomeni 

perutninsko meso, ki ni otrdelo zaradi 

postopka hlajenja preden se je stalno 

hranilo na temperaturi nad – 2 °C in pod 4 

2. "sveže perutninsko meso" pomeni 

perutninsko meso, ki ni otrdelo zaradi 

postopka hlajenja in ki se zmeraj hrani na 

temperaturi nad -2° C in pod +4° C; vendar 



°C; vendar pa lahko države članice za 

krajše obdobje popravijo različne 

temperaturne zahteve za razsek in 

skladiščenje svežega perutninskega mesa 

v maloprodajnih trgovinah ali obratih 

neposredno ob prodajnih mestih, kjer se 

razsek in skladiščenje izvajata le za 

namene oskrbe potrošnikov neposredno 

na kraju samem. 

pa sveže perutninsko meso, namenjeno za 

proizvodnjo mesnih pripravkov, se lahko 

za kratko obdobje ohladi do otrdelosti pri 

temperaturi pod -2°C. Navedba datuma 

zakola je obvezna na vseh proizvodi 

perutninskega mesa.  

Sprememba  6 

Predlog uredbe – akt o spremembi 

Priloga – točka 3 a (novo) 

Uredba (ES) št. 1234/2007 

Priloga XIV – del B – del III a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (3a) Doda se naslednji del: 

 "IIIa. Obvezne informacije na etiketi 

 Ime živila na etiketi katerega koli 

proizvoda iz perutninskega mesa vključuje 

navedbo: 

 (a) vseh dodanih sestavin drugačnega 

živalskega izvora od preostalega mesa in 

 (b) dodano vodo, ki predstavlja več kot 5 

% teže proizvoda." 

Sprememba  7 

Predlog uredbe – akt o spremembi 

Priloga – točka 3 b (novo) 

Uredba (ES) št. 1234/2007 

Priloga XIV – del B – del III b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (3b) Doda se naslednji del: 

 "IIIb. Navedba cene 

 Cena na kilogram živila temelji izključno 

na odcejeni neto teži." 

 


