
AM\768164HU.doc PE420.112v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

2008/0108(CNS)

11.2.2009

MÓDOSÍTÁS:
2–5

Véleménytervezet
Bogusław Sonik
(PE419.909v01-00)

a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 
1234/2007/EK rendeletnek a baromfihúsra vonatkozó egyes forgalmazási 
előírások tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(COM(2008)0336 – C6-0247 – 2008/0108(CNS))
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Módosítás 2
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A „baromfihús” meghatározását a 
technológiai fejlődéshez viszonyítva 
túlságosan leszűkíti, hogy kizárólag a 
hűtőkezelés szerepel benne. Ezért a 
meghatározást ki kell igazítani.

törölve

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament 2008. június 16-i, a csirkék klórral történő fertőtlenítésének 
engedélyezéséről szóló állásfoglalása és a Tanács ugyanerről szóló határozata értelmében a 
baromfi hasított testek antimikrobális kezelésének engedélyezése nem hasznos.

Módosítás 3
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet – 2 rész – 1 pont
1234/2007/EK rendelet
XIV melléklet – B rész – II rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a 0105 KN-kód alá tartozó tenyésztett 
szárnyasok emberi fogyasztásra alkalmas 
részei.

1. a 0105 KN-kód alá tartozó tenyésztett 
szárnyasok emberi fogyasztásra alkalmas 
részei, melyeken hűtőkezelésen kívül más 
kezelést nem végeztek.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament 2008. június 16-i, a csirkék klórral történő fertőtlenítésének 
engedélyezéséről szóló állásfoglalása és a Tanács ugyanerről szóló határozata értelmében a 
baromfi hasított testek antimikrobális kezelésének engedélyezése nem hasznos. A módosítás 
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igazodik a jelenlegi szabályozásban szereplő megfogalmazáshoz.

Módosítás 4
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet – 3 a rész (új)
1234/2007/EK rendelet
XIV melléklet – B rész – III a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A melléklet a következő IIIa. résszel 
egészül ki:
„IIIa. A címkén kötelezően feltüntetendő 
információk
A baromfihús-készítmény címkéjén az 
élelmiszer nevében jelezni kell, hogy az 
tartalmaz-e:
a) bármely, a hús többi részétől eltérő 
állati eredetű hozzáadott összetevőt; illetve
b) a termék tömegének 5%-át meghaladó 
mennyiségű hozzáadott vizet.”

Or. en

Indokolás

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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Módosítás 5
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet – 3 b rész (új)
1234/2007/EK rendelet
XIV melléklet – B rész – III b rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A melléklet a következő IIIb. résszel 
egészül ki:
„IIIb. Árjelzés
„Az élelmiszer kilogrammonkénti ára 
kizárólag a töltőtömeg alapján kerül 
meghatározásra.”

Or. en

Indokolás

Mivel a baromfihúst gyakran fagyasztva árulják, e rendelkezés beillesztésének célja annak 
biztosítása, hogy a fogyasztókat ne vezessék félre a címkén szereplő árral.
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