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Muudatusettepanek 2
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kodulinnuliha praeguses määratluses 
kasutatud viide ainult külmtöötlusele on 
tehnoloogilist arengut arvesse võttes liiga 
piirav. Seega tuleb kõnealust määratlust 
kohandada.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vastavalt Euroopa Parlamendi 16. juuni 2008. aasta resolutsioonile klooriga töödeldud 
kanaliha kohta ja lisaks ka samasisulisele nõukogu otsusele, ei peeta linnurümpade 
mikroobivastast töötlemist kasulikuks.

Muudatusettepanek 3
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – 2. osa – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
XIV lisa – B osa – II osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „kodulinnuliha” – CN-koodi 0105 alla 
kuuluvate kodulindude söödavad osad;

1. „kodulinnuliha” – CN-koodi 0105 alla 
kuuluvate kodulindude inimtoiduks 
sobivad söödavad osad, mis ei ole läbinud  
mingit töötlust peale külmtöötluse;

Or. en

Selgitus

Vastavalt Euroopa Parlamendi 16. juuni 2008. aasta resolutsioonile klooriga töödeldud 
kanaliha kohta ja lisaks ka samasisulisele nõukogu otsusele, ei peeta linnurümpade 
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mikroobivastast töötlemist kasulikuks. Muudatuses võetakse üle kehtiva õigusakti sõnastus.

Muudatusettepanek 4
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – 3. a osa (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
XIV lisa – B osa – III a osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) Lisatakse järgmine III a osa:
„III a. Kohustuslik teave märgisel
Kodulinnulihatoote märgistusel hõlmab 
toidu nimetus teavet:
a) mistahes koostisaine kohta, mis on 
muu loomse päritoluga kui ülejäänud 
liha, ning
b) lisatud vee kohta, mis moodustab toote 
kaalust rohkem kui 5 %.”

Or. en

Selgitus

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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Muudatusettepanek 5
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – 3. b osa (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
XIV lisa – B osa – III b osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b) Lisatakse järgmine III b osa:
„III b. Hinna esitamine
Toidu kilogrammihinna aluseks on 
üksnes vedelikuta netomass.”

Or. en

Selgitus

Kuna kodulinnuliha müüakse sageli külmutatult, lisati see säte, et vältida tarbija eksitamist 
hinnamärgistusega. 
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