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ONTWERPADVIES
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inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van 
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van de landbouwmarkten, met betrekking tot de handelsnormen voor vlees van 
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BEKNOPTE MOTIVERING

De handelsnormen voor vlees van pluimvee zijn bedoeld om de stabiliteit van de marktprijzen 
in de sector te waarborgen, de afzet te vergemakkelijken en de veiligheid van de consument 
en hoge kwaliteitsstandaards te waarborgen.  De handelsnormen voor vlees van pluimvee 
moeten worden herzien in het licht van de technologische ontwikkelingen en met het oog op 
de opneming van bereidingen op basis van pluimvee, omdat de consumptiepatronen sinds de 
jaren '90 veranderd zijn.

De Commissie heeft voorgesteld om, op grond van Verordening (EG) nr. 853/2004, het 
gebruik toe te staan van bepaalde stoffen die ten doel hebben oppervlakteverontreiniging van 
pluimveekarkassen te voorkomen. De huidige definitie van vlees van pluimvee, die is 
opgenomen in de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad die 
betrekking hebben op de handelsnormen voor vlees van pluimvee, is niet verenigbaar met het 
gebruik van dergelijke stoffen. De voorgestelde wijzigingen zouden dus een wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1234/2007 vereisen.

Op de vergadering van de Raad Landbouw en Visserij van 18 en 19 december 2008 werd het 
voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de uitvoering van Verordening (EG) 
nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad voor wat betreft het gebruik van 
antimicrobiële stoffen om de buitenkant van pluimveekarkassen te reinigen, verworpen.  Er 
wordt dus van de Commissie verwacht dat zij de wijzigingen met betrekking tot de definitie 
van vlees van pluimvee intrekt.

De andere voorstellen tot wijziging van de verordening inzake handelsnormen voor vlees van 
pluimvee worden gehandhaafd; deze hebben, zoals gezegd, betrekking op de uitbreiding van 
de werkingssfeer tot bereidingen en producten op basis van vlees van pluimvee, alsook tot 
gepekeld vlees van pluimvee, dat een steeds grotere plaats inneemt op de markt. 

De regel dat vlees van pluimvee dat als vers wordt verkocht niet eerder is bevroren, moet ook 
gaan gelden voor bereidingen en producten op basis van vlees van pluimvee.

Uw rapporteur is het niet eens met deze wijziging, aangezien die niet strookt met de definitie 
van vers vlees zoals die is neergelegd in punt 1.10 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 
853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling 
van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande amendementen in 
haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – Deel 2 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel B – Bijlage XIV – Deel II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. "bereiding op basis van vers vlees van 
pluimvee": vleesbereiding waarvoor "vers 
vlees van pluimvee" in de zin van deze 
verordening is gebruikt;

Schrappen

Or. en
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