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pokiaľ ide o normy uvádzania na trh pre hydinové mäso
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Carl Schlyter

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Vo vymedzení pojmu „hydinové mäso“ 
sa odkazuje výlučne na ošetrenie 
chladením, čo je vzhľadom na 
technologický vývoj príliš obmedzujúce. 
Toto vymedzenie pojmu by sa preto malo 
upraviť.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s uznesením Európskeho parlamentu o povolení na chloráciu kurčiat zo 16. júna 
2008, ako aj v súlade s obdobným rozhodnutím Rady sa povolenie používať antimikrobiálne 
látky pri ošetrení tiel jatočnej hydiny nepovažuje za užitočné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Carl Schlyter

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – časť 2 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 1234/2007
Príloha XIV – časť B – časť II

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. „hydinové mäso“ znamená jedlé časti 
hydiny z chovu patriace pod číselný znak 
KN 0105.

1. „hydinové mäso“ znamená jedlé časti 
hydiny z chovu patriace pod číselný znak 
KN 0105, vhodné na ľudskú konzumáciu, 
ktoré neboli podrobené žiadnemu inému 
ošetreniu, ako je ošetrenie chladom.

Or. en
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Odôvodnenie

V súlade s uznesením Európskeho parlamentu o povolení na chloráciu kurčiat zo 16. júna 
2008, ako aj v súlade s obdobným rozhodnutím Rady sa povolenie používať antimikrobiálne 
látky pri ošetrení tiel jatočnej hydiny nepovažuje za užitočné. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
preberá formuláciu uvedenú v súčasnej legislatíve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Carl Schlyter

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – časť 3a (nová)
Nariadenie (ES) č. 1234/2007
Príloha XIV – časť B – časť IIIa (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Dopĺňa sa táto časť IIIa:
„IIIa. Povinné informácie na etiketách
Názov potraviny na etikete akéhokoľvek 
výrobku z hydinového mäsa musí 
obsahovať údaj o:
a) akýchkoľvek pridaných zložkách 
pochádzajúcich z iného zvieraťa ako je 
zvyšok mäsa; ako aj
b) pridanej vode, ktorá tvorí viac ako 5 % 
hmotnosti výrobku“

Or. en

Odôvodnenie

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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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Carl Schlyter

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – časť 3b (nová)
Nariadenie (ES) č. 1234/2007
Príloha XIV – časť B – časť IIIb (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Dopĺňa sa táto časť IIIb:
„IIIb. Uvádzanie ceny
Cena za kilogram potraviny je založená 
výlučne na netto hmotnosti v sušine danej 
potraviny.“

Or. en

Odôvodnenie

Keďže sa hydinové mäso často predáva v zmrazenom stave, toto ustanovenie bolo doplnené, 
aby zákazníkom neboli poskytované zavádzajúce informácie v súvislosti s uvedenou cenou.
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