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PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

destinat Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a 
piețelor agricole, în ceea ce privește standardele de comercializare a cărnii de 
pasăre
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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Obiectivele standardelor de comercializare a cărnii de pasăre trebuie să garanteze stabilitatea 
prețurilor pieței în acest sector, să faciliteze comercializarea produselor și să asigure siguranța 
consumatorilor și standarde ridicate de calitate a alimentelor. Standardele de comercializare 
pentru carnea de pasăre trebuie să fie revizuite în urma dezvoltărilor tehnologice și să includă 
preparatele din carne de pasăre deoarece obiceiurile de consum s-au schimbat față de anii '90.

Conform Regulamentului (CE) nr. 853/2004, Comisia a propus autorizarea utilizării anumitor 
substanțe cu scopul de a elimina contaminarea suprafeței carcaselor de pasăre. Definiția 
actuală a cărnii de pasăre, astfel cum este prevăzută de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 
1234/2007 privind standardele de comercializare a cărnii de pasăre, este incompatibilă cu 
utilizarea unor asemenea substanțe. Schimbările propuse ar fi necesitat prin urmare o 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007.

La reuniunea Consiliului pentru Agricultură și Pescuit din data de 18-19.12.2008, propunerea 
de Regulament al Consiliului privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 853/2004 
în vederea autorizării utilizării de substanțe antimicrobiene pentru eliminarea contaminării 
suprafeței carcaselor de pasăre a fost respinsă. Se așteaptă, prin urmare, retragerea de către 
Comisie a amendamentelor privind definiția cărnii de pasăre.

Celelalte modificări propuse pentru Regulamentul privind standardele de comercializare a 
cărnii de pasăre se mențin și se referă, după cum s-a menționat, la extinderea domeniului de 
aplicare pentru a include preparate și produse pe bază de carne de pasăre și carne de pasăre în 
saramură, care sunt din ce în ce mai prezente în comerț.

Se propune consolidarea principiului conform căruia carnea de pasăre vândută în stare 
„proaspătă” nu trebuie să fi fost congelată înaintea comercializării, pentru a include preparate 
și produse pe bază de carne de pasăre.

Raportorul dumneavoastră pentru aviz nu este de acord cu această modificare, deoarece nu 
respectă definiția „cărnii proaspete” de la punctul 1.10 din Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 
853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 29 aprilie 2004 de stabilire a 
unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
agricultură și dezvoltare rurală, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – partea 2 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea B – Anexa XIV – Partea II

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „preparat pe bază de carne proaspătă 
de pasăre” înseamnă preparat de carne 
pentru care s-a utilizat „carne proaspătă 
de pasăre” în sensul prezentului 
regulament.

eliminat

Or. en
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