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Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności

dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków 
rolnych w zakresie norm handlowych odnoszących się do mięsa drobiowego
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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem norm handlowych odnoszących się do mięsa drobiowego jest ochrona stabilności cen 
w tym sektorze, ułatwianie wprowadzania produktów do obrotu oraz zapewnienie 
konsumentowi bezpieczeństwa i wysokich standardów w zakresie jakości żywności. Normy 
handlowe odnoszące się do mięsa drobiowego muszą ulec modyfikacji w świetle rozwoju
technologicznego i uwzględnić przetwory z mięsa drobiowego, gdyż nawyki konsumenckie 
zmieniły się od lat dziewięćdziesiątych.

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Komisja zaproponowała zezwolenie 
na stosowanie niektórych substancji w celu wyeliminowania skażenia powierzchni tusz 
drobiowych. Stosowanie takich substancji nie jest zgodne z aktualną definicją mięsa 
drobiowego, określoną w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007, w zakresie norm 
handlowych odnoszących się do mięsa drobiowego. Proponowane zmiany wymagałyby zatem 
modyfikacji rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

Na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniach 18-19 grudnia 2008 r. 
odrzucono wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wykonania rozporządzenia
(WE) nr 853/2004 zezwalający na stosowanie substancji przeciwdrobnoustrojowych 
do usuwania powierzchniowych zanieczyszczeń z tusz drobiowych. Dlatego należy 
spodziewać się, że Komisja wycofa poprawki dotyczące definicji mięsa drobiowego.

Utrzymano pozostałe proponowane zmiany do rozporządzenia w zakresie norm handlowych 
odnoszących się do mięsa drobiowego. Dotyczą one, jak wspomniano, rozszerzenia zakresu 
i włączenia przetworów i produktów z mięsa drobiowego, a także solonego mięsa
drobiowego, które coraz powszechniej jest obecne na rynku.

Zaproponowano, aby wzmocnić zasadę, zgodnie z którą mięso drobiowe sprzedawane 
„świeże” nie mogło zostać wcześniej poddane mrożeniu oraz rozszerzyć ją na przetwory 
i produkty z mięsa drobiowego.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej nie zgadza się z tą zmianą, ponieważ jest ona 
niezgodna z definicją „świeżego mięsa” zapisaną w punkcie 1.10 załącznika I 
do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności 
pochodzenia zwierzęcego.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako do komisji przedmiotowo 
właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania następujących poprawek:



PE419.909v01-00 4/4 PA\765644PL.doc

PL

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – część 2 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część B – załącznik XIV – część II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. „przetwory ze świeżego mięsa 
drobiowego”: przetwory mięsne, do 
których produkcji wykorzystano „świeże 
mięso drobiowe” w rozumieniu 
niniejszego rozporządzenia;

skreślony

Or. en


	765644pl.doc

