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Ændringsforslag 2
Carl Schlyter

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Der henvises udelukkende til 
kuldebehandling i definitionen af 
"fjerkrækød", hvilket er for restriktivt i 
forhold til den teknologiske udvikling. 
Derfor bør der foretages en tilpasning af 
denne definition.

udgår

Or. en

Begrundelse

I henhold til Europa-Parlamentets beslutning om tilladelse af klorkyllinger af 16. juni 2008 
samt Rådets lignende afgørelse anses tilladelse af antimikrobiel behandling af fjerkrækroppe 
ikke for at være hensigtsmæssig.

Ændringsforslag 3
Carl Schlyter

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – del 2 – punkt 1
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Bilag XIV– del B – del II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. "fjerkrækød": de spiselige dele af 
opdrættet fuglevildt under KN-kode 0105

1. "fjerkrækød": de spiselige dele af 
opdrættet fuglevildt under KN-kode 0105,
som er egnet til menneskeligt konsum, og 
som ikke har været udsat for anden 
behandling end kuldebehandling.

Or. en
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Begrundelse

I henhold til Europa-Parlamentets beslutning om tilladelse af klorkyllinger af 16. juni 2008 
samt Rådets lignende afgørelse anses tilladelse af antimikrobiel behandling af fjerkrækroppe 
ikke for at være hensigtsmæssig. Ændringsforslaget omfatter ordlyden af den aktuelle 
lovgivning.

Ændringsforslag 4
Carl Schlyter

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – del 3 a (ny)
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Bilag XIV– del B – del III a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Følgende indsættes som del IIIa:
"IIIa. Obligatoriske oplysninger på 
etiketten
En fødevares navn skal ved mærkning af 
ethvert fjerkrækødprodukt indeholde 
angivelse af:
a) tilsatte ingredienser af anden animalsk 
oprindelse end resten af kødet og
b) tilsat vand, der udgør mere end 5 % af 
produktets vægt"

Or. en

Begrundelse

 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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Ændringsforslag 5
Carl Schlyter

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – del 3 b (ny)
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Bilag XIV– del B – del III b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Følgende indsættes som del IIIb:
"IIIb. Prisangivelse
Prisen pr. kilogram for den pågældende 
fødevare skal udelukkende fastsættes ud 
fra den drænede nettovægt"

Or. en

Begrundelse

Da fjerkrækød ofte sælges frossent, er denne bestemmelse tilføjet med henblik på at sikre, at 
forbrugerne ikke vildledes med hensyn til den angivne pris.
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