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σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 σχετικά με τη θέσπιση κοινής οργάνωσης 
των γεωργικών αγορών όσον αφορά τους κανόνες εμπορίας για το κρέας 
πουλερικών
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Τροπολογία 2
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η αποκλειστική αναφορά στην 
επεξεργασία με ψύξη στον ορισμό του 
«κρέατος πουλερικών» είναι πολύ 
περιοριστική σε σχέση με την εξέλιξη της 
τεχνολογίας. Είναι συνεπώς σκόπιμο να 
προσαρμοστεί ο εν λόγω ορισμός.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έγκριση εισαγωγής 
χλωριωμένου κοτόπουλου της 16.06.2008 καθώς και την παρεμφερή απόφαση του Συμβουλίου, 
δεν θεωρείται σκόπιμη η χορήγηση άδειας για αντιμικροβιακές μεθόδους επεξεργασίας των 
σφαγίων πουλερικών.

Τροπολογία 3
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα - μέρος 2 σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Παράρτημα XIV - Μέρος Β - Mέρος ΙΙ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. τα βρώσιμα μέρη εκτρεφόμενων πτηνών 
του κωδικού ΣΟ 0105 "νωπό κρέας 
πουλερικών":

1. "κρέας πουλερικών": τα βρώσιμα μέρη 
εκτρεφόμενων πτηνών του κωδικού ΣΟ 
0105 που είναι κατάλληλα για ανθρώπινη 
κατανάλωση, τα οποία δεν έχουν υποστεί 
οιαδήποτε επεξεργασία εκτός της 
επεξεργασίας με ψύξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έγκριση εισαγωγής 
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χλωριωμένου κοτόπουλου της 16.06.2008 καθώς και την παρεμφερή απόφαση του Συμβουλίου, 
δεν θεωρείται σκόπιμη η χορήγηση άδειας για αντιμικροβιακές μεθόδους επεξεργασίας των 
σφαγίων πουλερικών. Η τροπολογία επαναλαμβάνει τη διατύπωση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τροπολογία 4
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – μέρος 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Παράρτημα XIV - Μέρος Β - Mέρος ΙΙΙ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Προστίθεται το ακόλουθο Μέρος 
ΙΙΙα:
"IIIa. Υποχρεωτικές πληροφορίες στην 
ετικέτα
Η ονομασία της τροφής στην ετικέτα 
οιουδήποτε προϊόντος κρέατος 
πουλερικών περιλαμβάνει ένδειξη με:
(α) οιοδήποτε προστιθέμενο συστατικό 
άλλης ζωικής προέλευσης στο υπόλοιπο 
του κρέατος· και
(β) οιαδήποτε προσθήκη ύδατος που 
υπερβαίνει το 5% του βάρους του 
προϊόντος"

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναφορικά με την εμπορία βοείου κρέατος ζώων ηλικίας 12 μηνών ή λιγότερο, έχουν ήδη 
προστεθεί διατάξεις για τη σήμανση στον Κανονισμό 1234/2007 (βλέπε Παράρτημα ΧΙα-μέρος 
IV). Όσον αφορά τα πουλερικά, είναι επίσης απαραίτητο να συμπεριληφθούν διατάξεις 
σήμανσης, εφόσον δεν είναι ασύνηθες να προστίθεται νερό ή ζωικά συστατικά διαφορετικών 
ειδών (όπως βόειες ή χοίρειες πρωτεΐνες με τη μέθοδο της υδρόλυσης) στο κρέας, π.χ. στο 
στήθος από κοτόπουλο. Για να μην παραπλανώνται οι καταναλωτές και για να τους δοθεί η 
δυνατότητα να αποφύγουν παρόμοια προϊόντα (π.χ. για θρησκευτικούς λόγους), είναι σημαντικό 
να δηλώνεται αυτή η πρακτική, Η διάταξη αυτή αποτελεί ήδη νόμο στο ΗΒ και διασφαλίζει ότι 
η ονομασία του προϊόντος αντανακλά την πραγματική του περιεκτικότητα κατά τρόπον ώστε οι 
καταναλωτές να είναι επακριβώς ενημερωμένοι και να μην παραπλανώνται π.χ. ' φιλέτο από 
στήθος κοτόπουλου' αντί 'φιλέτο από στήθος κοτόπουλου με προσθήκη ύδατος'.
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Τροπολογία 5
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – μέρος 3 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Παράρτημα XIV - Μέρος Β - Τμήμα ΙΙΙ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Προστίθεται το ακόλουθο Μέρος 
ΙΙΙβ:
"IIIβ. Ένδειξη τιμής
Η τιμή ανά κιλό του προϊόντος βασίζεται 
μόνο στο καθαρό στραγγισμένο βάρος."

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή το κρέας πουλερικών πωλείται συχνά κατεψυγμένο, αυτή η διάταξη προστέθηκε για να 
μην παραπλανώνται οι καταναλωτές σε σχέση με την τιμή της ετικέτας.


