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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Cilji tržnih standardov za perutninsko meso so zavarovanje stabilnosti tržnih cen v sektorju, 
olajšanje trženja izdelkov in zagotavljanje varstva potrošnikov ter visokih standardov za 
kakovost hrane. Tržne standarde za perutninsko meso je treba pregledati zaradi tehnološkega 
razvoja in zaradi vključitve pripravkov iz perutninskega mesa, saj so se navade potrošnikov 
od 90-ih let spremenile.

Komisija je v skladu z Uredbo (ES) št. 853/2004 predlagala odobritev uporabe nekaterih 
snovi za odpravo površinske kontaminacije trupov perutnine. Trenutna opredelitev 
perutninskega mesa, kot je določena v Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007 o tržnih standardih za 
perutninsko meso, ni združljiva z uporabo takšnih snovi. Predlagane spremembe bi tako 
zahtevale spremembo Uredbe (ES) št. 1234/2007.

Na seji Sveta za kmetijstvo in ribištvo, ki je potekala 18. in 19. decembra 2008, je bil predlog 
uredbe Sveta o izvajanju Uredbe (ES) št. 853/2004 glede uporabe protimikrobnih snovi za 
odstranjevanje površinske kontaminacije s trupov perutnine, zavrnjen.  Zato se pričakuje, da 
bo Komisija umaknila predloge sprememb, ki zadevajo opredelitev perutninskega mesa.

Druge predlagane spremembe uredbe o tržnih standardih za perutninsko meso se ohranijo in 
zadevajo, kot je bilo rečeno, razširitev področja uporabe, da se vključijo pripravki in 
proizvodi iz perutninskega mesa ter perutninsko meso v slanici, s katerim se vedno več trguje.

Predlaga se, da se načelo, v skladu s katerim se perutninsko meso lahko prodaja kot „sveže“, 
če prej ni bilo zamrznjeno, okrepi in razširi na pripravke in proizvode iz perutninskega mesa.

Pripravljavec mnenja se ne strinja s to spremembo, saj ni v skladu z opredelitvijo „svežega 
mesa“ v točki 1.10 Priloge I Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj 
podeželja kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – del 2 – točka 5
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del B – Priloga XIV - del II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. mesni pripravek, za katerega se v 
smislu te uredbe uporablja izraz „sveže 

črtano
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perutninsko meso“; „proizvod iz 
perutninskega mesa“:

Or. en
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