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LYHYET PERUSTELUT

Siipikarjanlihan kaupan pitämistä koskevien tavoitteiden avulla pyritään takaamaan 
markkinahintojen vakaus alalla, helpottamaan tuotteiden markkinointia ja varmistamaan 
kuluttajien suojelu sekä korkeat elintarvikkeiden laatuvaatimukset. Siipikarjanlihan kaupan 
pitämistä koskevia vaatimuksia on syytä tarkastella uudelleen teknologian kehityksen 
perusteella ja ulottaa ne koskemaan siipikarjanlihasta saatuja tuotteita, sillä 
kuluttajatottumukset ovat muuttuneet 1990-luvun jälkeen.

Komissio ehdotti asetuksen (EY) N:o 853/2004 mukaisesti tiettyjen sellaisten aineiden 
hyväksymistä, joita voidaan käyttää pintakontaminaation poistamiseen siipikarjanruhoista.
Siipikarjanlihan nykyisessä määritelmässä, sellaisena kuin siitä säädetään siipikarjanlihan 
kaupan pitämisen vaatimuksista annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1234/2007, ei ole 
otettu huomioon tällaisten aineiden käyttöä. Ehdotetut muutokset olisivat näin ollen vaatineet 
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamista.

Maatalous- ja kalastusneuvoston 18.–19. joulukuuta 2008 pidetyssä kokouksessa hylättiin 
ehdotus neuvoston asetukseksi, jolla pannaan täytäntöön asetus (EY) N:o 853/2004, jonka 
nojalla sallitaan siipikarjan ruhojen pintakontaminaation poistamiseen käytettävät 
mikrobitorjunta-aineet. Komission oletetaan näin ollen peruuttavan siipikarjanlihan 
määritelmää koskevat tarkistukset.

Siipikarjanlihan kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista annettua asetusta koskevat muut 
ehdotukset säilytetään ennallaan ja ne ulotetaan, kuten aiemmin on mainittu, koskemaan 
siipikarjanlihavalmisteita ja -tuotteita sekä suolaliuoksessa olevaa siipikarjanlihaa, jolla 
käytävä kauppa lisääntyy jatkuvasti.

Periaate, jonka mukaan tuoreena myytävää siipikarjanlihaa ei saa jäädyttää ennen sen 
myyntiä, on ulotettava koskemaan siipikarjanlihasta saatavia raakalihavalmisteita ja 
lihavalmisteita.

Esittelijä ei ole yhtä mieltä tästä muutoksesta, koska se ei vastaa eläinperäisiä elintarvikkeita 
koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.10 kohdassa annettua 
tuoreen lihan määritelmää.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – osa 2 – kohta 5
Asetus (EY) N:o 1234/2007
B osa – Liite XIV – II osa

Komission teksti Tarkistus

5. ”tuoreesta siipikarjanlihasta saadulla 
raakalihavalmisteella” tarkoitetaan: 
raakalihavalmistetta, johon on käytetty 
tässä asetuksessa tarkoitettua tuoretta 
siipikarjanlihaa;

Poistetaan.

Or. en
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