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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Účelem obchodních norem pro drůbeží maso je zaručovat stabilitu tržních cen v tomto 
odvětví, usnadnit uvádění produktů na trh a zajistit bezpečnost spotřebitele a přísné normy 
v oblasti kvality potravin. Obchodní normy pro drůbeží maso je třeba aktualizovat s ohledem 
na vývoj technologií a zahrnout do nich přípravky z drůbežího masa, neboť zvyky 
spotřebitelů se od 90. let 20. století změnily. 

Na základě nařízení (ES) č. 853/2004 navrhla Komise povolení některých látek používaných 
k odstranění povrchového znečištění poražené drůbeže. Současná definice drůbežího masa, 
stanovená v nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 o obchodních normách pro drůbeží maso, se 
však s používáním těchto látek neslučuje. V souvislosti s navrhovanými změnami by tak 
muselo dojít ke změně nařízení  (ES) č. 1234/2007.

Na zasedání Rady ve složení pro zemědělství a rybolov, které se konalo ve dnech 18.–19.12. 
2008, byl návrh nařízení Rady, kterým se provádí nařízení (ES) č. 853/2004, povolující 
některé antibakteriální látky používané k odstranění povrchového znečištění poražené 
drůbeže, zamítnut. Od Komise se proto očekává, že vypustí pozměňovací návrhy, které se 
týkají definice drůbežího masa. 

Další navrhované změny nařízení o obchodních normách pro drůbeží maso zůstávají 
zachovány a týkají se, jak již bylo uvedeno, rozšíření rozsahu působnosti na přípravky 
a výrobky z drůbežího masa a na drůbeží maso ve slaném nálevu, s nímž se stále více 
obchoduje.

Zásada, podle níž drůbeží maso prodávané v „čerstvém“ stavu musí být masem, jež nebylo 
dosud zmraženo, by tudíž měla být posílena a rozšířena i na přípravky a výrobky z drůbežího 
masa. 

Navrhovatel s touto změnou nesouhlasí, protože není v souladu s definicí „čerstvého masa“ 
uvedenou v bodě 1.10 přílohy I k nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 
ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny 
živočišného původu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – část 2 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část B – příloha XIV – část II
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. „výrobkem z drůbežího masa“: masný 
přípravek, k jehož výrobě bylo použito 
„čerstvé drůbeží maso“ ve smyslu tohoto 
nařízení; 

vypouští se

Or. en
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