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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στόχος των κανόνων εμπορίας για το κρέας πουλερικών είναι να διασφαλίσουν τη 
σταθερότητα των τιμών αγοράς για τον τομέα, να διευκολύνουν την εμπορία προϊόντων και 
να διασφαλίσουν την ασφάλεια του καταναλωτή καθώς και υψηλά πρότυπα ποιότητας για τα 
είδη διατροφής. Τα πρότυπα εμπορίας για το κρέας πουλερικών πρέπει να αναθεωρηθούν υπό 
το πρίσμα των τεχνολογικών εξελίξεων και να συμπεριληφθούν παρασκευάσματα με βάση το 
κρέας πουλερικών εφόσον οι καταναλωτικές συνήθειες έχουν αλλάξει από τη δεκαετία του 
90.  

Με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004, η Επιτροπή προτείνει να επιτραπεί η χρήση 
ορισμένων ουσιών που αποσκοπούν στην επιφανειακή απολύμανση των σφαγίων 
πουλερικών. Ο σημερινός ορισμός του κρέατος πουλερικών, όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τα πρότυπα εμπορίας για το 
κρέας πουλερικών, δεν είναι συμβατός με τη χρήση τέτοιων ουσιών. Οι προτεινόμενες 
αλλαγές συνεπώς θα απαιτήσουν τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

Κατά τη συνάντηση του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας, στις 18-19.12.2008, απορρίφθηκε 
η πρόταση Κανονισμού του Συμβουλίου για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
853/2004 όσον αφορά τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών για την εξάλειψη επιφανειακής 
μόλυνσης από σφάγια πουλερικών.   Αναμένεται ως εκ τούτου από την Επιτροπή να 
αποσύρει  τις τροπολογίες σχετικά με τον ορισμό του κρέατος των πουλερικών.

Οι υπόλοιπες τροποποιήσεις που προτείνονται στον Κανονισμό σχετικά με τους κανόνες 
εμπορίας για το κρέας πουλερικών διατηρούνται και αφορούν, όπως αναφέρθηκε, στην 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής ώστε να συμπεριληφθούν τα παρασκευάσματα και προϊόντα 
με βάση το κρέας πουλερικών, και το κρέας πουλερικών σε άρμη, που αποτελεί αντικείμενο 
ενός ολοένα και πιο σημαντικού εμπορίου. 

Η αρχή σύμφωνα με την οποία το κρέας πουλερικών που πωλείται «νωπό» δεν μπορεί να έχει 
καταψυχθεί προηγουμένως προτείνεται να ενισχυθεί και να καλύψει τα παρασκευάσματα και 
τα προϊόντα με βάση το κρέας πουλερικών. 

Ο συντάκτης σας δεν συμφωνεί με την τροποποίηση αυτή, εφόσον δεν συμβαδίζει με τον 
ορισμό του «νωπού κρέατος» στο σημείο 1.10 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 853/2004 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, 
για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της την ακόλουθη τροπολογία:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα - μέρος 2 σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος Β - Παράρτημα XIV -Mέρος ΙΙ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. "παρασκεύασμα με βάση νωπό κρέας 
πουλερικών": παρασκεύασμα κρέατος 
για το οποίο χρησιμοποιήθηκε "νωπό 
κρέας πουλερικών" κατά την έννοια του 
παρόντος κανονισμού.
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