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VÉLEMÉNYTERVEZET
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
részéről

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére

a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 
1234/2007/EK rendeletnek a baromfihúsra vonatkozó egyes forgalmazási 
előírások tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS))

A vélemény előadója: Bogusław Sonik
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RÖVID INDOKOLÁS

A baromfihúsra vonatkozó forgalmazási előírások célja, hogy megóvják a piaci árak 
stabilitását az ágazatban, megkönnyítsék a termékek forgalmazását, illetve garantálják a 
fogyasztók biztonságát és az élelmiszerek minőségének magas színvonalát. A baromfihúsra 
vonatkozó forgalmazási előírásokat felül kell vizsgálni a technológiai fejlemények fényében, 
illetve abból a célból, hogy az 1990-es évek óta megváltozott fogyasztói szokások 
következtében a baromfihús-készítmények is szerepeljenek a rendeletben

A Bizottság a 853/2004/EK rendelet alapján javasolta, hogy engedélyezzék bizonyos 
szereknek a bontott baromfi felületi szennyeződéseinek eltávolításához történő használatát. A 
baromfihús jelenlegi, az 1234/2007/EK tanácsi rendeletben a baromfihúsra vonatkozó egyes 
forgalmazási előírások tekintetében előírt meghatározása nem egyeztethető össze ilyen szerek 
használatával. A javasolt változtatások tehát megkövetelnék az 1234/2007/EK rendelet 
módosítását.

A Mezőgazdasági és Halászati Tanács 2008. december 18–19-i ülésén elutasították a 
853/2004/EK rendeletet végrehajtó, bizonyos szereknek a bontott baromfi felületi 
szennyeződéseinek eltávolításához történő használatát lehetővé tevő tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatot.  A Bizottságtól ezért a baromfihús fogalommeghatározásával kapcsolatos 
módosítások visszavonását várják.

A baromfihúsra vonatkozó forgalmazási előírásokról szóló rendelethez javasolt többi 
módosítás továbbra is fennáll, és amint már említettük, a rendelet hatályának a baromfihús-
készítményekre és -termékekre, illetve a kereskedelemben elterjedtebbé vált sós lében 
tartósított baromfihúsra való kiterjesztésére vonatkozik. 

Javasoljuk, hogy a frissen árult baromfihús előzetes fagyasztásának tilalmára vonatkozó elvet 
terjesszék ki a baromfihús-készítményekre és -termékekre is.

A vélemény előadója nem ért egyet ezzel a módosítással, mivel az nincsen összhangban a 
„friss húsnak” az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak 
megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet I. mellékletének 1.10. pontjában szereplő meghatározásával.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe 
foglalja bele a következő javaslatokat:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet – 2 rész – 5 pont
1234/2007/EK rendelet
B rész – XIV melléklet – II rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „friss előkészített baromfihús”: olyan 
előkészített hús, amelyhez e rendelet 
szerinti „friss baromfihúst” használtak 
fel.

törölve

Or. en
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