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КРАТКА ОБОСНОВКА

Целите на пазарните стандарти за птиче месо са да се запази стабилността на пазарните 
цени в този сектор, да се улесни пускането на пазара на продукти и да се гарантира 
безопасността на потребителите и високи стандарти за качеството на храните. 
Пазарните стандарти за птичето месо трябва да бъдат преразгледани в светлината на 
технологичното развитие и да включва и заготовките от птиче месо, тъй като навиците 
на потребителите са се променили от 90-те години на ХХ в. насам.

По силата на Регламент (ЕО) № 853/2004 Комисията предлагаше разрешаването на 
използването на определени вещества за премахване на повърхностното замърсяване от 
птичите трупове. Сегашната дефиниция за птиче месо, както е предвидена в Регламент 
на Съвета (ЕО) № 1234/2007 относно пазарните стандарти за птиче месо не е 
съвместима с използването на такива вещества. Предложените промени щяха да 
изискват модификация на Регламент (ЕО) № 1234/2007.

На срещата на Съвета по селско стопанство и рибарство на 18-19.12.2008 г. 
предложението за регламент на Съвета за прилагане на Регламент (ЕО) № 853/2004, 
разрешаващ използването на антимикробни вещества за отстраняване на повърхностно 
замърсяване на птичи трупове беше отхвърлено.  Ето защо се очаква Комисията да 
оттегли измененията, отнасящи се до дефиницията за птиче месо.

Другите предложени промени в Регламента относно пазарните стандарти за птиче месо 
са запазени и се отнасят, както бе споменато, до разширяването на приложното поле, 
така че да се включат заготовките и продуктите от птиче месо, както и птиче месо в 
саламура, които станаха по-разпространение в търговията.

Предлага се, принципът, че птичето месо, което се продава в "пресен" вид не трябва да 
е било замразявано преди това, да бъде укрепен допълнително, така че да обхваща и 
продукти и заготовки от птиче месо.

Докладчикът не е съгласен с тази промяна, тъй като тя не е в съответствие в 
дефиницията за "прясно месо" в точа 1.10. на приложение І от Регламент (ЕО) № 
853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г., относно 
определяне на специфичните хигиенни правила за храните от животински произход.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да включи в доклада си 
следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - част 2 - точка 5
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Раздел Б - Приложение ХІV - част ІІ

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. приготвена храна от месо, за която 
е използвано „прясно птиче месо“ по 
смисъла на настоящия регламент. 
„продукт от птиче месо“ означава:

заличава се

Or. en
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