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15.10.2020 A8-0198/256

Ændringsforslag 256
Anne Sander
for PPE-Gruppen
Jérémy Decerle
for Renew-Gruppen
Eric Andrieu
for S&D-Gruppen

Betænkning A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den fælles landbrugspolitik – ændring af forordningen om en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter og andre forordninger
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) For at opnå en bedre forvaltning 
af jordbunden inden for vinavl bør det 
tillades at forlænge 
genplantningstilladelser fra tre til seks år, 
således som det var tilfældet i den tidligere 
forordning om genplantningsrettigheder. 
Hvis anvendelsen af en 
genplantningstilladelse udsættes, kan det 
have en positiv indvirkning på miljøet, 
eftersom jorden kan hvile, og naturlige 
processer frem for kemiske input kan 
eliminere bakterier og virusser.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at opnå en bedre forvaltning af jordbunden inden for 
vinavl ved at forlænge genplantningstilladelser fra tre til seks år, således som det var tilfældet 
i den tidligere forordning om genplantningsrettigheder. Hvis anvendelsen af en 
genplantningstilladelse udsættes, kan det have en positiv indvirkning på miljøet, eftersom 
jorden kan hvile, og bakterier og virusser kan blive elimineret ved naturlige processer frem 
for af kemiske input.
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15.10.2020 A8-0198/257

Ændringsforslag 257
Anne Sander
for PPE-Gruppen
Jérémy Decerle
for Renew-Gruppen

Betænkning A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den fælles landbrugspolitik – ændring af forordningen om en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter og andre forordninger
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b a (nyt)
Forordning (EU) nr.1308/2013
Artikel 23 – stk. 3

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(b a) Artikel 23, stk. 3, affattes således:
3. Medlemsstater, der ønsker at deltage i 
den i henhold til stk. 1 fastsatte 
støtteordning (»skoleordningen«), og som 
anmoder om den dertil hørende EU-støtte, 
prioriterer under hensyntagen til nationale 
forhold uddeling af produkter fra en eller 
begge af de følgende grupper:

3. Medlemsstater, der ønsker at deltage i 
den i henhold til stk. 1 fastsatte 
støtteordning (»skoleordningen«), og som 
anmoder om den dertil hørende EU-støtte, 
søger under hensyntagen til nationale 
forhold for uddeling af produkter fra en 
eller begge af de følgende grupper:

a) frugt og grøntsager samt friske 
produkter i banansektoren

a) for frugt og grøntsager:

b) konsummælk og laktosefrie udgaver 
heraf.

i) som prioritet: frugt og grøntsager samt 
friske produkter i banansektoren

ii) forarbejdede frugt- og 
grøntsagsprodukter
b) for mælk og mejeriprodukter:
i) konsummælk og laktosefrie udgaver 
heraf.

ii) ost, ostemasse, yoghurt og andre 
fermenterede eller syrnede 
mejeriprodukter uden tilsatte 
smagsstoffer, tilsat frugt, tilsatte nødder 
eller tilsat kakao.

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at forenkle gennemførelsen af skoleordningen for frugt, 
grøntsager, mælk og mejeriprodukter i medlemsstaterne, så de kan gøre det muligt for børn at 
opleve de europæiske landbrugsprodukters og landbrugsfødevarers mangfoldighed, og/eller 
så de kan imødekomme særlige ernæringsmæssige behov hos børn på deres territorium.
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Ændringsforslag 258
Anne Sander
for PPE-Gruppen

Betænkning A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den fælles landbrugspolitik – ændring af forordningen om en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter og andre forordninger
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b b (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 23 – stk. 4

Gældende ordlyd Ændringsforslag

bb) Artikel 23, stk. 4, udgår
4. Uanset stk. 3 kan medlemsstaterne for 
at fremme forbruget af bestemte 
produkter og/eller for at opfylde særlige 
ernæringsmæssige behov hos børn på 
deres område give mulighed for uddeling 
af produkter fra en eller begge af de 
følgende grupper:

 

a) forarbejdede frugt- og 
grøntsagsprodukter ud over de produkter, 
der er omhandlet i stk. 3, litra a)

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Begrundelse

Dette ændringsforslag er blot et teknisk ændringsforslag knyttet til ændringsforslaget om 
artikel 23, stk. 3, der har til formål at forenkle gennemførelsen af skoleordningen for frugt, 
grøntsager, mælk og mejeriprodukter i medlemsstaterne, så de kan gøre det muligt for børn at 
opleve de europæiske landbrugsprodukters og landbrugsfødevarers mangfoldighed, og/eller 
så de kan imødekomme særlige ernæringsmæssige behov hos børn på deres territorium.
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15.10.2020 A8-0198/259

Ændringsforslag 259
Anne Sander
for PPE-Gruppen
Jérémy Decerle
for Renew-Gruppen
Eric Andrieu
for S&D-Gruppen

Betænkning A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den fælles landbrugspolitik – ændring af forordningen om en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter og andre forordninger
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b c (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 23 – stk. 8a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) I artikel 23 indsættes som stk. 8a:
8a. Når de nationale myndigheder med 
ansvar for sundhed og ernæring har givet 
en begrundelse herfor, kan 
medlemsstaterne i deres nationale strategi 
fastsætte, at de produkter, der er 
omhandlet i denne artikels stk. 3 og 5, 
uddeles i skolerne samtidig med de 
sædvanlige skolemåltider.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at forenkle gennemførelsen af skoleordningen for frugt, 
grøntsager, mælk og mejeriprodukter i medlemsstaterne, så de kan uddele støtteberettigede 
landbrugsprodukter og landbrugsfødevarer under måltiderne, hvis de nationale myndigheder 
med ansvar for sundhed og ernæring har givet en begrundelse herfor.



AM\1215874DA.docx PE658.378v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

15.10.2020 A8-0198/260

Ændringsforslag 260
Anne Sander
for PPE-Gruppen
Jérémy Decerle
for Renew-Gruppen

Betænkning A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den fælles landbrugspolitik – ændring af forordningen om en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter og andre forordninger
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b d (nyt)
Forordning (EU) nr.1308/2013
Artikel 23 – stk. 11

Gældende ordlyd Ændringsforslag

bd) Artikel 23, stk. 11, affattes således:
11. Medlemsstaterne udvælger de 
produkter, der skal indgå i uddelingen eller 
i de pædagogiske ledsageforanstaltninger, 
på grundlag af objektive kriterier, der skal 
omfatte et eller flere af følgende kriterier: 
sundheds- og miljøhensyn, årstid, sort og 
tilgængeligheden af lokale eller regionale 
produkter, idet de så vidt praktisk muligt 
prioriterer produkter, der har oprindelse i 
Unionen. Medlemsstaterne kan tilskynde til 
navnlig lokale eller regionale indkøb, 
økologiske produkter, korte 
forsyningskæder eller miljøfordele og, hvis 
det er relevant, produkter, der er anerkendt 
i henhold til de ved forordning (EU) nr. 
1151/2012 oprettede kvalitetsordninger.

11. Medlemsstaterne udvælger de 
produkter, der skal indgå i uddelingen eller 
i de pædagogiske ledsageforanstaltninger, 
på grundlag af objektive kriterier, der skal 
omfatte et eller flere af følgende kriterier: 
sundheds- og miljøhensyn, årstid, sort og 
tilgængeligheden af lokale eller regionale 
produkter, idet de så vidt praktisk muligt 
prioriterer produkter, der har oprindelse i 
Unionen. Medlemsstaterne kan tilskynde til 
navnlig lokale eller regionale indkøb, 
økologiske produkter, korte 
forsyningskæder eller miljøfordele, 
herunder bæredygtig emballage, og, hvis 
det er relevant, produkter, der er anerkendt 
i henhold til de ved forordning (EU) nr. 
1151/2012 oprettede kvalitetsordninger.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EN#tocId33)

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at fremme anvendelsen af bæredygtig emballage i 
forbindelse med de produkter, der uddeles under dette program.
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15.10.2020 A8-0198/261

Ændringsforslag 261
Anne Sander
for PPE-Gruppen
Jérémy Decerle
for Renew-Gruppen
Eric Andrieu
for S&D-Gruppen

Betænkning A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den fælles landbrugspolitik – ændring af forordningen om en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter og andre forordninger
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 62 – stk. 3

Gældende ordlyd Ændringsforslag

4a) Artikel 62, stk. 3, affattes således:
3. De i stk. 1 nævnte tilladelser er gyldige i 
tre år fra datoen for deres tildeling. En 
producent, der ikke har udnyttet den 
tildelte tilladelse i løbet af 
gyldighedsperioden, vil blive pålagt 
administrative sanktioner i henhold til 
artikel 89, stk. 4, i forordning (EU) nr. 
1306/2013.

3. De i stk. 1 nævnte tilladelser er gyldige i 
tre år fra datoen for deres tildeling. En 
producent, der ikke har udnyttet den 
tildelte tilladelse i løbet af 
gyldighedsperioden, vil blive pålagt 
administrative sanktioner i henhold til 
artikel 89, stk. 4, i forordning (EU) nr. 
1306/2013. Medlemsstaterne kan dog 
beslutte, at de i artikel 66, stk. 1, nævnte 
tilladelser er gyldige i seks år fra datoen 
for deres tildeling.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at opnå en bedre forvaltning af jordbunden inden for 
vinavl ved at forlænge genplantningstilladelser fra tre til seks år, således som det var tilfældet 
i den tidligere forordning om genplantningsrettigheder. Hvis anvendelsen af en 
genplantningstilladelse udsættes, kan det have en positiv indvirkning på miljøet, eftersom 
jorden kan hvile, og bakterier og virusser kan blive elimineret ved naturlige processer frem 
for af kemiske input.
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15.10.2020 A8-0198/262

Ændringsforslag 262
Anne Sander
for PPE-Gruppen

Betænkning A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den fælles landbrugspolitik – ændring af forordningen om en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter og andre forordninger
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 78

Gældende ordlyd Ændringsforslag

5a) Artikel 78 affattes således:
1. Ud over de gældende handelsnormer 
gælder det, hvor det er relevant, at de 
definitioner, betegnelser og 
varebetegnelser, der er fastsat i bilag VII, 
finder anvendelse på følgende sektorer og 
produkter:

1. Ud over de gældende handelsnormer 
gælder det, hvor det er relevant, at de 
definitioner, betegnelser og 
varebetegnelser, der er fastsat i bilag VII, 
finder anvendelse på følgende sektorer og 
produkter:

a) oksekød a) oksekød

b) vin b) vin

c) mælk og mejeriprodukter til konsum c) mælk og mejeriprodukter til konsum

d) fjerkrækød d) fjerkrækød

e) æg e) æg

f) smørbare fedtstoffer til konsum og f) smørbare fedtstoffer til konsum

g) olivenolie og spiseoliven. g) olivenolie og spiseoliven

2. De definitioner, betegnelser eller 
varebetegnelser, der er anført i bilag VII, 
må i Unionen kun bruges til afsætning af et 
produkt, der opfylder de tilsvarende 
relevante krav i nævnte bilag.

h) svinekød

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 227 
vedrørende ændringer, dispensationer eller 
undtagelser fra de definitioner og 
varebetegnelser, der er anført i bilag VII. 
Disse delegerede retsakter gælder 

i) fårekød
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udelukkende påviste behov som følge af 
udviklingen i forbrugernes efterspørgsel, 
tekniske fremskridt eller behovet for 
produktinnovation.

4. For at sikre, at erhvervsdrivende og 
medlemsstaterne har en klar og korrekt 
forståelse af de definitioner og 
varebetegnelser, der er fastsat i bilag VII, 
tillægges Kommissionen beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 227 
vedrørende regler for deres specifikation 
og anvendelse.

j) gedekød

5. For at tage hensyn til forbrugernes 
forventninger og udviklingen på markedet 
for mejeriprodukter tillægges 
Kommissionen beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 227 for at angive de 
mejeriprodukter, i forbindelse med hvilke 
den dyreart, som mælken stammer fra, 
anføres, hvis mælken ikke stammer fra 
køer, og fastlægge de relevante nødvendige 
regler.

k) hestekød og

l) kaninkød.
2. De definitioner, betegnelser eller 
varebetegnelser, der er anført i bilag VII, 
må i Unionen kun bruges til afsætning og 
salgsfremme af et produkt, der opfylder de 
tilsvarende relevante krav i nævnte bilag. 
Bilag VII kan fastsætte, under hvilke 
betingelser sådanne betegnelser eller 
varebetegnelser i forbindelse med 
afsætning eller salgsfremme er beskyttet 
mod ulovlig kommerciel brug, uretmæssig 
anvendelse, efterligning eller antydning.
3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 227 
vedrørende ændringer, dispensationer eller 
undtagelser fra de definitioner og 
varebetegnelser, der er anført i bilag VII, 
bortset fra dem, der er anført i del Ia. 
Disse delegerede retsakter gælder 
udelukkende påviste behov som følge af 
udviklingen i forbrugernes efterspørgsel, 
tekniske fremskridt eller behovet for 
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produktinnovation.

4. For at sikre, at erhvervsdrivende og 
medlemsstaterne har en klar og korrekt 
forståelse af de definitioner og 
varebetegnelser, der er fastsat i bilag VII, 
tillægges Kommissionen beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 227 
vedrørende regler for deres specifikation 
og anvendelse.

4a. For at sikre gennemsigtighed på 
markedet, imødekomme forbrugernes 
forventninger og tage hensyn til 
udviklingen på kødmarkedet tillægges 
Kommissionen beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 227, der supplerer bilag VII, 
del Ia, ved at angive salgsnavne og 
beskrivelser af kød, kødudskæringer og 
kødprodukter, der udelukkende 
forbeholdes spiselige dele af dyrene, og 
produkter, der indeholder kød i 
overensstemmelse med de bestemmelser, 
som er fastsat i den pågældende del af 
bilag VII.
5. For at tage hensyn til forbrugernes 
forventninger og udviklingen på markedet 
for mejeriprodukter tillægges 
Kommissionen beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 227 for at angive de 
mejeriprodukter, i forbindelse med hvilke 
den dyreart, som mælken stammer fra, 
anføres, hvis mælken ikke stammer fra 
køer, og fastlægge de relevante nødvendige 
regler.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at udvide anvendelsesområdet for handelsnormerne 
(definition, betegnelser og salgsbeskrivelser) og at give Kommissionen mulighed for at 
vedtage delegerede retsakter, der supplerer bilag VII, del Ia, ved at angive salgsnavne og 
beskrivelser af kød, kødudskæringer og kødprodukter, som udelukkende forbeholdes spiselige 
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dele af dyrene, og produkter, der indeholder kød i overensstemmelse med de bestemmelser, 
som er fastsat i den pågældende del af bilag VII.
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15.10.2020 A8-0198/263

Ændringsforslag 263
Anne Sander
for PPE-Gruppen
Jérémy Decerle
for Renew-Gruppen
Eric Andrieu
for S&D-Gruppen

Betænkning A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den fælles landbrugspolitik – ændring af forordningen om en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter og andre forordninger
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 a (nyt)
Forordning (EU) nr.1308/2013
Artikel 103

Gældende ordlyd Ændringsforslag

14 a) Artikel 103 affattes således:
1. En beskyttet oprindelsesbetegnelse og 
beskyttet geografisk betegnelse kan 
anvendes af enhver aktør, der markedsfører 
en vin, som er fremstillet i 
overensstemmelse med den dertil svarende 
produktspecifikation.

1. En beskyttet oprindelsesbetegnelse og 
beskyttet geografisk betegnelse kan 
anvendes af enhver aktør, der markedsfører 
en vin, som er fremstillet i 
overensstemmelse med den dertil svarende 
produktspecifikation.

2. En beskyttet oprindelsesbetegnelse og en 
beskyttet geografisk betegnelse og den vin, 
der anvender det pågældende navn i 
overensstemmelse med 
produktspecifikationen, er beskyttet mod:

2. En beskyttet oprindelsesbetegnelse og en 
beskyttet geografisk betegnelse og den vin, 
der anvender det pågældende navn i 
overensstemmelse med 
produktspecifikationen, er beskyttet mod:

a) enhver direkte eller indirekte 
kommerciel anvendelse af den beskyttede 
betegnelse:

a) enhver direkte eller indirekte 
kommerciel anvendelse af den beskyttede 
betegnelse:

i) for lignende produkter, som ikke er i 
overensstemmelse med den beskyttede 
betegnelses produktspecifikation, eller

i) for lignende produkter, som ikke er i 
overensstemmelse med den beskyttede 
betegnelses produktspecifikation, eller

ii) for så vidt en sådan anvendelse udnytter 
en oprindelsesbetegnelses eller en 
geografisk betegnelses omdømme

ii) for så vidt en sådan anvendelse udnytter, 
svækker eller udvander en 
oprindelsesbetegnelses eller en geografisk 
betegnelses omdømme, herunder når en 
registreret betegnelse anvendes som 
ingrediens
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b) enhver uretmæssig anvendelse, 
efterligning eller antydning, selv om 
produktets eller tjenesteydelsens virkelige 
oprindelse er angivet, eller den beskyttede 
betegnelse er oversat, transskriberet eller 
translittereret eller ledsaget af udtryk 
såsom »art«, »type«, »måde«, »som 
fremstillet i«, »efterligning«, »smag«, 
»som« eller tilsvarende

b) enhver uretmæssig anvendelse, 
efterligning eller antydning, selv om 
produktets eller tjenesteydelsens virkelige 
oprindelse er angivet, eller den beskyttede 
betegnelse er oversat, transskriberet eller 
translittereret eller ledsaget af udtryk 
såsom "art", "type", "måde", "som 
fremstillet i", "efterligning", "smag", "som" 
eller tilsvarende, herunder når de 
registrerede betegnelser anvendes som 
ingrediens

c) enhver anden form for falsk eller 
vildledende angivelse af produktets 
herkomst, oprindelse, art eller væsentlige 
egenskaber på den indre eller ydre 
emballage og i reklamer for eller 
dokumenter vedrørende det pågældende 
vinavlsprodukt samt anvendelse af 
emballager, der kan give et fejlagtigt 
indtryk af produktets oprindelse

c) enhver anden form for falsk eller 
vildledende angivelse af produktets 
herkomst, oprindelse, art eller væsentlige 
egenskaber på den indre eller ydre 
emballage og i reklamer for eller 
dokumenter vedrørende det pågældende 
vinavlsprodukt samt anvendelse af 
emballager, der kan give et fejlagtigt 
indtryk af produktets oprindelse

d) enhver anden praksis, der kan vildlede 
forbrugerne med hensyn til produktets 
virkelige oprindelse.

d) enhver anden praksis, der kan vildlede 
forbrugerne med hensyn til produktets 
virkelige oprindelse

3. Beskyttede oprindelsesbetegnelser og 
beskyttede geografiske betegnelser kan 
ikke blive artsbetegnelser i EU som 
defineret i artikel 101, stk. 1.

da) enhver angivelse i ond tro af et 
domænenavn, som ligner eller helt eller 
delvist kan forveksles med en beskyttet 
betegnelse.
3. Beskyttede oprindelsesbetegnelser og 
beskyttede geografiske betegnelser kan 
ikke blive artsbetegnelser i EU som 
defineret i artikel 101, stk. 1.

3a. Den i stk. 2 omhandlede beskyttelse 
finder også anvendelse på varer, der 
indføres i Unionens toldområde, uden at 
disse overgår til fri omsætning inden for 
Unionens toldområde, og på varer, der 
sælges ved hjælp af elektronisk handel i 
Unionen.
3b. Når det geografiske område for en vin, 
der er omfattet af en beskyttet 
oprindelsesbetegnelse, er omfattet af en 
anden beskyttet oprindelsesbetegnelse, 
hvis geografiske område er større, kan 
medlemsstaterne fastsætte, på hvilke 
betingelser de pågældende vine kan 
omfattes af denne anden beskyttede 
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oprindelsesbetegnelse. Disse betingelser 
skal fremgå af produktspecifikationerne 
for de pågældende vine.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at regulere en praksis, hvor vine med en beskyttet 
oprindelsesbetegnelse (BOB) eller en beskyttet geografisk betegnelse (BGB), hvis geografiske 
område er omfattet af et større geografisk område for en anden BOB eller BGB, kan omfattes 
af den anden BOB eller BGB eller blandes med vine fra den pågældende BOB eller BGB. 
Medlemsstaterne bør fastsætte, på hvilke betingelser denne praksis kan tillades. Disse 
betingelser bør fremgå af produktspecifikationerne for de pågældende vine.
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 31 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Bilag VII – del Ia (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

31a) I bilag VII indføjes en ny del Ia:
DEL Ia: Kød og kødprodukter og tilberedt 
kød
I. Definitioner
I denne del af dette bilag forstås ved 
"kød": de spiselige dele af dyr omhandlet 
i punkt 1.2 til 1.8 i bilag I til forordning 
(EF) nr. 853/2004, herunder blod.
"Tilberedt kød: fersk kød, herunder kød, 
der er skåret til småkød, som er blevet 
tilsat fødevarer, krydderier eller 
tilsætningsstoffer, eller som har 
gennemgået processer, der ikke ændrer 
kødets indre muskelfiberstruktur så 
meget, at kendetegnene ved fersk kød er 
fjernet.
"Kødprodukter": forarbejdede produkter 
der hidrører fra forarbejdning af kød eller 
fra videreforarbejdning af sådanne 
forarbejdede produkter, således at 
snitfladen viser, at produktet ikke længere 
har fersk køds karakteristika.
II. Varebetegnelser
De kødrelaterede navne og 
varebetegnelser og betegnelser, der 
anvendes til at betegne kød, 
kødudskæringer og kødprodukter i 
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henhold til artikel 17 i forordning (EU) 
nr. 1169/2011, forbeholdes udelukkende 
spiselige dele af dyrene og produkter, der 
indeholder kød.
Varebetegnelser, der anvendes til at 
betegne fjerkræprodukter og udskæringer 
defineret i artikel 1 i forordning (EF) nr. 
543/2008, som fastsætter detaljerede 
regler for anvendelsen af Rådets 
forordning (EF) nr. 1234/2007, 
forbeholdes udelukkende spiselige dele af 
dyrene og produkter, der indeholder 
fjerkrækød.
Disse varebetegnelser må ikke anvendes 
eller angives på mærkningen til at 
beskrive, markedsføre eller fremme 
fødevarer, der indeholder mere end 3 % 
vegetabilsk protein.

Or. en

Begrundelse

For at sikre gennemsigtighed på markedet, imødekomme forbrugernes forventninger og tage 
hensyn til udviklingen på kødmarkedet har dette ændringsforslag til formål at indføre 
definitioner knyttet til "kød", "tilberedt kød" og "kødprodukter" og at beskytte varebetegnelser 
knyttet til kød, kødudskæringer og kødprodukter mod forskellige anvendelser for produkter, 
der ikke indeholder kød eller ikke stammer fra en spiselig del af de pågældende dyr. Der bør 
gives fleksibilitet til fødevarer, der indeholder dyr, eller en spiselig del af de pågældende dyr 
og maksimalt 3 % vegetabilsk protein.


