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Більше 100 американських підприємств готові почати постачання до Росії курячого м'яса,
відновленню постачань заважає позиція американських чиновників, заявив глава
Роспотребнагляду Геннадій Оніщенко.

Він повідомив, що Росії не зрозуміла "істерика", що почалася в США, у зв'язку з вимогою
Россільгоспнагляду провести інспекцію ряду американських підприємств, які збираються
поставляти курятину в РФ.      Оніщенко також розповів, що із США поступив список із
108 підприємств, які готові поставляти курятину за новими технологіями - без обробки
хлором, передає "Фінмаркет".

За словами Головного санітарного лікаря РФ, в списку є підприємства, до яких у
минулому були претензії, і нові підприємства, які повинні проінспектувати експерти
Россільгоспнагляду.

Він повідомив, що проведення інспекцій було однією з вимог Росії для відновлення
постачань американської курятини. "Ті підприємства, до яких були претензії, не будуть
допущені до Росії, це ми однозначно говоримо. Ті, які дійсно перейшли на нові технології,
будь ласка, везіть до нас це м'ясо птиці", - сказав глава Роспотребнагляду.

Раніше Оніщенко заявив, що постачання курятини із США в РФ можуть поновитися у
вересні.

Головний санлікар розповів, що Росія і США вже обмінялися офіційними документами про
те, що США підтверджують готовність змінити технологію обробки м'яса птиці для
постачань в РФ курятини без хлору.

"Тепер наші партнери із США представлять нам список підприємств, які поставлятимуть
куряче м'ясо до Росії. Потім будуть інспекції на американські підприємства на предмет
того, чи освоїли вони технологію обробки курятини без хлормістких препаратів. Лише
після цього йтимуть постачання", - сказав глава Роспотребнагляду.

1 січня 2010 року в Росії набули чинності санітарні правила, які забороняють ввезення і
реалізацію м'яса птиці, обробленого хлором. Під забороною опинилася вся курятина, що
поставляється на ринок РФ із США.

Російські і американські експерти провели серію переговорів з питань відновлення
постачань американської курятини. У результаті США погодилися виконати російські
вимоги до обробки курятини без хлора.

Ввозити курятину, оброблену хлором, заборонено в ЄС. При обробці м'яса птиці в ЄС
хлормісткі препарати не застосовуються.
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У червні президент Барак Обама після переговорів з російським лідером Дмитром
Мєдвєдєвим сказав журналістам у Вашингтоні, що вони домовилися зняти бар'єри на
шляху постачань в РФ м'яса птиці.
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