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Prejudiciniai klausimai
1. Ar 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004 (1), nustatančio konkrečius
gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus, III priedo II skirsnio IV skyriaus 5 ir 8 punktai turi būti
aiškinami taip, kad pašalinus vidaus organus iš naminio paukščio skerdenos ir ją išvalius ant jos nebegali būti matomų
teršalų?
2. Ar <…> Reglamento (EB) Nr. 853/2004 <…> III priedo II skirsnio IV skyriaus 5 ir 8 punktai taikomi taršai fekalijomis,
tulžimi ir gūžio turiniu?
3. Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar <…> Reglamento (EB) Nr. 853/2004 <…> III priedo II skirsnio
IV skyriaus 8 punktas šiuo atveju aiškintinas taip, kad skerdena turi būti valoma iškart po to, kai buvo pašalinti vidaus
organai, o gal matomi teršalai pagal šią nuostatą dar gali būti pašalinti atšaldant, pjaustant arba pakuojant skerdeną?
4. Ar kompetentingai institucijai pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/
2004 (2), nustatančio specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles,
I priedo I skirsnio II skyriaus D dalies 1 punktą leidžiama atliekant kontrolę pašalinti skerdeną iš skerdimo linijos ir
apžiūrėti ją (iš išorės bei vidaus), taip pat po riebaliniu audiniu, ar nėra matomų teršalų?
5. Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai ir matomi teršalai gali likti ant naminio paukščio skerdenos: kaip tokiu
atveju aiškintini <…> Reglamento (EB) Nr. 853/2004 <…> III priedo II skirsnio IV skyriaus 5 ir 8 punktai? Kokiu būdu
siekiama šio reglamento tikslo – užtikrinti aukštą visuomenės sveikatos apsaugos lygį?
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