
PA\765644LV.doc PE419.909v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

2008/0108(CNS)

2009. gada 2. februārī

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejai

par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1234/2007, 
ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju attiecībā uz mājputnu 
gaļas tirdzniecības standartiem
(COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS))

Atzinumu sagatavoja: Bogusław Sonik



PE419.909v01-00 2/4 PA\765644LV.doc

LV

PA_Legam



PA\765644LV.doc 3/4 PE419.909v01-00

LV

ĪSS PAMATOJUMS

Mājputnu gaļas tirdzniecības standartu mērķi tika ieviesti, lai nodrošinātu tirgus cenu 
stabilitāti šajā sektorā, atvieglotu izstrādājumu tirdzniecību un nodrošinātu patērētāju drošību 
un augstus pārtikas preču kvalitātes standartus.  Ņemot vērā tehnoloģijas attīstību un to, ka 
mājputnu gaļas izstrādājumi un patērētāju ieradumi attiecībā uz šiem izstrādājumiem kopš 
20. gadsimta 90. gadiem ir mainījušies, mājputnu gaļas tirdzniecības standarti būtu jāpārskata 
par jaunu.

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 853/2004 Komisija ierosināja atļaut izmantot noteiktas vielas, lai 
likvidētu mājputnu liemeņu virsmas piesārņojumu. Pašreiz spēkā esošā mājputnu gaļas 
definīcija, kā noteikts Padomes Regulā (EK) Nr. 1234/2007 par mājputnu gaļas tirdzniecības 
standartiem, nepieļauj šādu vielu izmantošanu. Tādējādi ierosināto grozījumu dēļ būtu 
vajadzīgas izmaiņas Regulā (EK) Nr. 1234/2007.

Lauksamniecības un zivsaimniecības padomes sanāksmē, kas notika 2008. gada 
18. un 19. decembrī, tika noraidīts priekšlikums Padomes regulai, ar ko īsteno 
Regulu (EK) Nr. 853/2004, kura atļauj lietot antimikrobiālas vielas, lai attīrītu mājlopu 
liemeņus no virsmas piesārņojuma. Tāpēc cerams, ka Komisija atsauks ierosināto mājputnu 
gaļas definīciju.

Citi ierosinātie grozījumi regulā par mājputnu gaļas tirdzniecības standartiem ir saglabājušies 
un attiecas, ka jau minēts, uz darbības jomas paplašināšanu, lai tajā iekļautu mājputnu gaļas 
izstrādājumus, ražojumus un mājputnu gaļu sālījumā, kura aizvien biežāk nonāk tirdzniecībā.

Ir ierosināts pastiprināt principu, ka mājputnu gaļu, ko pārdod svaigā veidā, iepriekš nedrīkst 
sasaldēt, un tas ir jāattiecina uz mājputnu gaļas izstrādājumiem un produktiem.

Atzinuma sagatavotājs nepiekrīt šim grozījumam, jo tas neatbilst Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 1.10. punktā 
noteiktajai „svaigas gaļas” definīcijai, kas nosaka īpašus higiēnas noteikumus dzīvnieku 
izcelsmes pārtikas produktiem.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 2. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
B daļa – XIV pielikums – II daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. „svaigas mājputnu gaļas izstrādājums” 
ir gaļas izstrādājums, attiecībā uz ko 
izmanto terminu „svaiga putnu gaļa” šīs 
regulas nozīmē;

svītrots

Or. en
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