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LÜHISELGITUS

Kodulinnuliha turustamisstandardite eesmärkideks on kaitsta sektori turuhindade stabiilsust, 
hõlbustada toodete turustamist ning tagada tarbija ohutus ja kõrged toidukvaliteedi standardid. 
Kodulinnuliha turustamisstandardid tuleb tehnoloogilist arengut silmas pidades läbi vaadata ja 
need peavad hõlmama kodulinnulihavalmistisi, kuna tarbimisharjumused on 1990. aastatest 
saadik muutunud.

Komisjon tegi määruse (EÜ) nr 853/2004 alusel ettepaneku lubada teatavate ainete kasutamist 
kodulinnurümpadelt pinnasaaste eemaldamiseks. Kodulinnuliha praegune määratlus, mis on 
kehtestatud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1234/2007, milles käsitletakse kodulinnuliha 
turustamisstandardeid, ei ole selliste ainete kasutamisega kooskõlas. Kavandatud muudatuste 
tegemiseks oleks seega olnud vaja muuta määrust (EÜ) nr 1234/2007.

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega rakendatakse määrust (EÜ) nr 853/2004, mis 
lubab antimikroobsete ainete kasutamist kodulinnurümpadelt pinnasaaste eemaldamiseks, 
lükati 18.–19. detsembril 2008 toimunud põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil 
tagasi. Komisjon peaks seetõttu kodulinnuliha määratlust käsitlevad muudatusettepanekud 
tagasi võtma.

Muud kodulinnuliha turustamisstandardeid käsitlevasse määrusesse tehtud 
parandusettepanekud jäeti alles ning need käsitlevad, nagu mainitud, reguleerimisala 
laiendamist, et lisada sellesse kodulinnulihavalmistised ja -tooted ning soolvees säilitatud 
kodulinnuliha, mis on muutunud kaubanduses levinumaks.

Põhimõtet, et „värskena” müüdavat kodulinnuliha ei tohi eelnevalt külmutada, soovitakse 
laiendada nii, et see hõlmaks kodulinnulihavalmistisi ja -tooteid.

Arvamuse koostaja ei nõustu nimetatud muudatusega, kuna see ei ole kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 853/2004 (millega sätestatakse 
loomset päritolu toidu hügieeni eeskirjad) I lisa punktis 1.10 esitatud „värske liha” 
määratlusega.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja 
maaelu arengu komisjonil lisada oma raportisse järgmise muudatusettepaneku:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – 2. osa – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
XIV lisa – B osa – II osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. „värskest kodulinnulihast valmistised” 
– lihavalmistised, mille valmistamisel 
kasutatakse „värsket kodulinnuliha” 
käesoleva määruse tähenduses;

välja jäetud

Or. en
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