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KORTFATTAD MOTIVERING

Målen för handelsnormerna för fjäderfäkött är att säkerställa stabiliteten för marknadspriserna 
inom sektorn, underlätta marknadsföringen av produkter, skydda konsumenterna och 
garantera stränga normer för livsmedelskvalitet. Handelsnormerna för fjäderfäkött måste 
ses över mot bakgrund av den tekniska utvecklingen, och de måste omfatta beredningar av 
fjäderfäkött, eftersom konsumentvanorna har ändrat sedan 1990-talet.

Inom ramen för förordning (EG) nr 853/2004 föreslog kommissionen att man tillåter
användningen av vissa ämnen för att avlägsna ytkontaminering från slaktkroppar av fjäderfä. 
Den gällande definitionen av begreppet fjäderfäkött i enlighet med rådets förordning 
(EG) nr 1234/2007 om handelsnormer för fjäderfäkött är oförenlig med användningen av 
sådana ämnen. De föreslagna ändringarna skulle därför ha krävt en ändring av förordning 
(EG) nr 1234/2007.

Vid rådets (jordbruk och fiske) möte den 18–19 december 2008 avvisades förslaget till 
rådets förordning om tillämpning av förordning (EG) nr 853/2004 med avseende på 
användning av antimikrobiella substanser för att avlägsna ytkontaminering från slaktkroppar 
av fjäderfä. Kommissionen förväntas därför dra tillbaka ändringsförslagen som gäller 
definitionen av fjäderfäkött.

De övriga förslagen till ändring av förordningen om handelsnormer för fjäderfäkött bibehålls.
Dessa berör, såsom tidigare nämnts, utvidgningen av räckvidden till att omfatta beredningar 
av fjäderfäkött och produkter baserade på fjäderfäkött samt fjäderfäkött i saltlake, som har 
blivit en allt vanligare handelsvara.

Principen om att fjäderfäkött som saluförs som färskt kött inte får ha varit djupfryst ska enligt 
förslaget stärkas i syfte att utvidga den till att även omfatta beredningar av fjäderfäkött och 
produkter baserade på fjäderfäkött.

Föredraganden understöder inte denna ändring, eftersom den inte är i linje med definitionen 
av färskt kött i punkt 1.10 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för 
livsmedel av animaliskt ursprung.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilagan – led 2
Förordning (EG) nr 1234/2007
Bilaga XIV – del B – del II – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Beredning baserad på färskt 
fjäderfäkött: en beredning på köttbas 
i vilken färskt fjäderfäkött i den mening 
som avses i denna förordning har 
använts.

utgår

Or. en
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