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KORT BEGRUNDELSE

Hensigten med handelsnormerne for fjerkrækød er at sikre stabile markedspriser i sektoren, 
lette markedsføringen af produkter samt sikre forbrugersikkerheden og en høj 
fødevarekvalitet. Handelsnormerne for fjerkrækød bør revideres i lyset af den teknologiske 
udvikling og omfatte fjerkrækødbaserede tilberedninger og produkter, da forbrugsvanerne har 
ændret sig siden 1990'erne.

Kommissionen foreslog i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004, at der gives tilladelse til at 
anvende visse stoffer til at fjerne overfladeforureningen fra fjerkrækroppe. Den nuværende 
definition af fjerkrækød, således som den er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for 
så vidt angår handelsnormer for fjerkrækød, er ikke forenelig med anvendelsen af sådanne 
stoffer. De foreslåede ændringer er derfor betinget af, at Rådets forordning (EF) nr. 
1234/2007 ændres.

På mødet i Rådet (landbrug og fiskeri) den 18.-19. december 2008 blev forslag til Rådets 
forordning om gennemførelse af forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår anvendelsen 
af antimikrobielle stoffer til at fjerne overfladeforureningen fra fjerkrækroppe forkastet.
Kommissionen forventes derfor at trække ændringerne vedrørende definitionen af fjerkrækød 
tilbage.

De andre foreslåede ændringer af forordningen om handelsnormer for fjerkrækød bibeholdes 
og vedrører som nævnt en udvidelse af anvendelsesområdet til også at omfatte 
fjerkrækødbaserede tilberedninger og produkter samt fjerkrækød i saltlage, som efterhånden 
er mere almindelig i handelen.

Det foreslås, at princippet om, at fjerkrækød, der sælges som "fersk", aldrig tidligere har 
været frosset, bør styrkes og udvides til også at gælde fjerkrækødbaserede tilberedninger og 
produkter.

Ordføreren støtter ikke denne ændring, da den ikke er i tråd med definitionen af "fersk kød" i 
punkt 1.10 i Bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. 
april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – afsnit 2 – punkt 5
Forordning (EF) 1234/2007
Afsnit B – bilag XIV – del II
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. "tilberedning baseret på fersk 
fjerkrækød": tilberedt kød, hvortil der er 
benyttet "fersk fjerkrækød" som defineret 
i denne forordning.

udgår
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