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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Prekybos paukštiena standartais siekiama užtikrinti šio sektoriaus rinkos kainų stabilumą, 
palengvinti prekybą šiais produktais ir užtikrinti vartotojų saugą bei aukštus maisto kokybės 
standartus. Reikia peržiūrėti prekybos paukštiena standartus atsižvelgiant į technologijų raidą 
ir į juos įtraukti paukštienos pusgaminius, kadangi nuo 10 dešimtmečio pasikeitė vartotojų 
įpročiai. 

Komisija, taikydama Reglamentą (EB) Nr. 853/2004, ketina pasiūlyti leisti naudoti tam tikras 
nuo paukščių skerdenų paviršių kenksmingas medžiagas šalinančias medžiagas. Dabar 
galiojanti paukštienos apibrėžtis, nurodyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 dalyje, 
susijusioje su prekyba paukštiena, su tokių medžiagų naudojimu nesuderinama. Taigi dėl 
siūlomų pakeitimų būtų reikėję keisti Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007.

Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos 2008 m. gruodžio 18–19 d. susitikime buvo atmestas 
pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, įgyvendinančio Reglamentą (EB) Nr. 853/2004 dėl 
antimikrobinių medžiagų naudojimo naminių paukščių skerdenų paviršiaus užtaršai pašalinti. 
Taigi tikimasi, kad Komisija atsiims pakeitimus, susijusius su paukštienos apibrėžtimi.

Kiti siūlomi reglamento dėl prekybos paukštiena standartų pakeitimai paliekami ir yra susiję, 
kaip minėta, su taikymo srities išplėtimu ir paukštienos pusgaminių bei gaminių ir užpiltos 
sūrimu paukštienos, kuriais prekiaujama vis daugiau, įtraukimu.

Siūloma sugriežtinti principą, kad parduodama „šviežia“ paukštiena negali prieš tai būti 
sušaldyta, ir taip pat jį taikyti paukštienos pusgaminiams ir gaminiams.

Nuomonės referentas nesutinka su šiuo pakeitimu, kadangi jis neatitinka 2004 m. balandžio 
29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius 
gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus, I priedo 1.10 punkte pateiktos 
„šviežios paukštienos“ apibrėžties.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas 2 dalis 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
B dalies XIV priedo II dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. „šviežios paukštienos pusgaminiai“: 
mėsos pusgaminiai, pagaminti iš „šviežios 
paukštienos“ kaip apibrėžta šiame 
reglamente.

Išbraukta.

Or. en
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