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Alteração 2
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A referência exclusiva ao tratamento 
pelo frio na definição de «carne de aves 
de capoeira» é demasiado restritiva, 
atendendo à evolução tecnológica. É 
necessário, por conseguinte, adaptar essa 
definição.

Suprimido

Or. en

Justificação

Em conformidade com a resolução aprovada pelo Parlamento Europeu em 16 de Junho de 
2008 sobre a autorização de comercialização de carne de frango com cloro, e igualmente 
com a decisão do Conselho, não é considerada oportuna a autorização dos quatro 
tratamentos antimicrobianos das carcaças de aves de capoeira.

Alteração 3
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo – parte 2 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Anexo XIV – parte B – secção II

Texto da Comissão Alteração

1. «Carne de aves de capoeira»: as partes 
comestíveis das aves de criação do código 
NC 0105.

1. «Carne de aves de capoeira»: as partes 
comestíveis das aves de criação do código 
NC 0105 próprias para o consumo 
humano que não tenham sofrido outro 
tratamento a não ser pelo frio.

Or. en
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Justificação

Em conformidade com a resolução aprovada pelo Parlamento Europeu em 16 de Junho de 
2008 sobre a autorização de comercialização de carne de frango com cloro, e igualmente 
com a decisão do Conselho, não é considerada oportuna a autorização dos quatro 
tratamentos antimicrobianos das carcaças de aves de capoeira. A alteração retoma a 
formulação da legislação em vigor.

Alteração 4
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo – secção III-A (nova)
Regulamento (CE) n. 1234/2007
Anexo XIV – parte B – secção III-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

3-A. É aditada a seguinte Secção III-A:
"III-A. Informação obrigatória que deve 
constar do rótulo
Na rotulagem de qualquer produto de 
carne de aves de capoeira, a denominação 
do género alimentício inclui a indicação:
a) da adição de quaisquer ingredientes de 
diferente origem animal à restante carne;  
e
b) de qualquer adição de água que 
represente mais de 5% do peso do 
produto."

Or. en

Justificação

Relativamente à comercialização da carne de bovinos de idade não superior a doze meses, já 
foram acrescentadas disposições de rotulagem ao Regulamento 1234/2007 (ver Anexo XI-A -
Parte IV). Quanto às aves de capoeira, é necessário incluir igualmente disposições de 
rotulagem, já que não é incomum acrescentar à carne, por exemplo a peito de galinha, água 
ou ingredientes animais de uma espécie diferente (como proteínas hidrolizadas de bovino ou 
carne de porco). Para não induzir em erro os consumidores e a fim de lhes dar a 
possibilidade de evitar tais produtos (por exemplo, por razões religiosas), é essencial que tal 
prática seja declarada. Esta disposição já é lei no Reino Unido e assegura que a designação 
dos alimentos reflecte a sua verdadeira natureza, de modo a que os consumidores estejam 
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exactamente informados e não confundam, por exemplo, "carne do peito de galinha" com
"carne do peito de galinha com adição de água".

Alteração 5
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo – secção 3-B (nova)
Regulamento (CE) n. 1234/2007
Anexo XIV – parte B – secção III-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. É aditada a seguinte Secção III-B:
"III-B. Indicação do preço
O preço por quilograma referente ao 
género alimentício respectivo será 
baseado apenas no seu peso líquido 
escorrido."

Or. en

Justificação

Como a carne de aves de capoeira é frequentemente vendida congelada, esta disposição foi 
acrescentada para não induzir os consumidores em erro no que se refere ao preço indicado 
no rótulo.
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