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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom noriem uvádzania na trh pre hydinové mäso je zabezpečiť stabilitu trhových cien 
v tomto odvetví, zlepšiť uvádzanie produktov na trh a zaručiť bezpečnosť spotrebiteľa 
a normy vysokej kvality potravín. Normy uvádzania na trh pre hydinové mäso je potrebné 
revidovať v súvislosti s technologickým rozvojom, a preto, aby sa vzťahovali aj na prípravky 
z hydinového mäsa, keďže zvyky spotrebiteľov sa od 90. rokov zmenili.

V rámci nariadenia (ES) č. 853/2004 Komisia navrhla povoliť používania určitých látok na 
odstránenie povrchovej kontaminácie jatočných tiel hydiny. Súčasné vymedzenie pojmu 
hydinové mäso, tak ako je ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 1234/2007 o normách 
uvádzania na trh hydinového mäsa, je nezlučiteľné s používaním uvedených látok. 
Navrhované zmeny by teda požadovali zmenu nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Na schôdzi Rady pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo, ktorá sa konala 18. – 19. 
decembra 2008, bol návrh na nariadenie Rady, ktorým sa vykonáva naradenie (ES) č. 
853/2004, pokiaľ ide o používanie antimikrobiálnych látok na odstránenie povrchovej 
kontaminácie z jatočných tiel hydiny, zamietnutý.  Od Komisie sa preto očakáva, že stiahne 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce sa vymedzenia pojmu hydinové mäso.

Ostatné navrhované zmeny nariadenia o normách uvádzania na trh hydinového mäsa sú 
zachované a týkajú sa už uvedeného rozšírenia rozsahu pôsobnosti na prípravky a výrobky 
z hydinového mäsa a na hydinové mäso v slanom náleve, ktoré sa častejšie objavuje na trhu.

Navrhuje sa, aby sa zásada, podľa ktorej hydinové mäso v predaji v čerstvom stave nemôže 
byť predtým zmrazené, posilnila tak, aby sa vzťahovala aj na prípravky a výrobky z 
hydinového mäsa.

Spravodajca nesúhlasí s touto zmenou, keďže nie je v súlade s vymedzením pojmu čerstvé 
mäso podľa bodu 1.10 prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 
z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny 
živočíšneho pôvodu.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – časť 2 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1234/2007
Časť B – Príloha XIV – Časť II

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. „prípravok z čerstvého hydinového 
mäsa“ znamená mäsový prípravok, na 
ktorý sa použilo „čerstvé hydinové mäso“ 
v zmysle tohto nariadenia.

vypúšťa sa

Or. en
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