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Ändringsförslag 2
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I definitionen av fjäderfäkött hänvisas 
endast till kylbehandling och detta är en 
alltför snäv definition som inte tar hänsyn 
till den tekniska utvecklingen. 
Definitionen bör därför anpassas.

utgår

Or. en

Motivering

I enlighet med Europaparlamentets resolution av den 16 juni 2008 om godkännande för 
klorerad kyckling samt rådets motsvarande beslut, är det inte lämpligt att godkänna 
bakteriedödande ämnen för behandling av slaktkroppar av fjäderfä.

Ändringsförslag 3
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilagan – led 2
Förordning (EG) nr 1234/2007
Bilaga XIV – del B – del II – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fjäderfäkött: ätliga delar av fjäderfän 
enligt KN-nummer 0105.

1. Fjäderfäkött: ätliga delar av fjäderfän 
enligt KN-nummer 0105, vilka lämpar sig 
för konsumtion och vilka inte genomgått 
någon annan behandling än 
kylbehandling.

Or. en

Motivering

I enlighet med Europaparlamentets resolution av den 16 juni 2008 om godkännande för 
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klorerad kyckling samt rådets motsvarande beslut, är det inte lämpligt att godkänna 
bakteriedödande ämnen för behandling av slaktkroppar av fjäderfä. Ändringsförslaget 
återupptar formuleringen i den nuvarande lagstiftningen.

Ändringsförslag 4
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilagan – led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 1234/2007
Bilaga XIV – del B – del IIIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Följande del ska läggas till som 
del IIIa:
”IIIa. Obligatoriska uppgifter 
i märkningen
Livsmedlets namn i märkningen av en 
produkt baserad på fjäderfäkött ska 
innehålla en uppgift om
a) alla tillagda ingredienser av annat 
animaliskt ursprung än resten av köttet 
och
b) all tillsats av vatten som utgör mer än 
5 procent av produktens vikt.”

Or. en

Motivering

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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Ändringsförslag 5
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilagan – led 3b (nytt)
Förordning (EG) nr 1234/2007
Bilaga XIV – del B – del IIIb (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Följande del ska läggas till som 
del IIIb:
”IIIb. Prisangivelse
Livsmedlets kilopris ska grunda sig enbart 
på den avrunna nettovikten.

Or. en

Motivering

Eftersom fjäderfäkött ofta saluförs i fryst form, har denna bestämmelse lagts till för att 
konsumenterna inte ska vilseledas när det gäller prismärkningen.
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