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15.10.2020 A8-0198/256

Predlog spremembe 256
Anne Sander
v imenu skupine EPP
Jérémy Decerle
v imenu skupine Renew
Eric Andrieu
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0198/2019
Eric Andrieu
Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov 
in drugih uredb
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Da bi dosegli boljše upravljanje tal 
v vinogradništvu, bi bilo treba odobriti 
podaljšanje dovoljenj za ponovno 
zasaditev s treh na šest let, kot v prejšnji 
uredbi o pravicah do ponovne zasaditve. 
Odložitev uporabe dovoljenja za ponovno 
zasaditev bi lahko pozitivno vplivala na 
okolje, saj bi lahko tla počivala, bakterije 
in viruse pa bi bilo mogoče namesto s 
kemičnimi sredstvi odstraniti z naravnimi 
procesi.

Or. en

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je doseči boljše upravljanje tal v vinogradništvu s 
podaljšanjem dovoljenj za ponovno zasaditev s treh na osem let, kot v prejšnji uredbi o 
pravicah do ponovne zasaditve. Odložitev uporabe dovoljenja za ponovno zasaditev bi lahko 
pozitivno vplivala na okolje, saj bi lahko tla počivala, bakterije in viruse pa bi bilo mogoče 
odstraniti z naravnim procesom namesto s kemičnimi sredstvi.
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15.10.2020 A8-0198/257

Predlog spremembe 257
Anne Sander
v imenu skupine EPP
Jérémy Decerle
v imenu skupine Renew

Poročilo A8-0198/2019
Eric Andrieu
Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov 
in drugih uredb
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b a (novo)
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 23 – odstavek 3

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(ba) v členu 23 se odstavek 3 nadomesti 
z naslednjim:

3. Države članice, ki želijo sodelovati v 
shemi pomoči, vzpostavljeni na podlagi 
odstavka 1 (v nadaljnjem besedilu: šolska 
shema), in ki zaprosijo za ustrezno pomoč 
Unije, ob upoštevanju nacionalnih 
okoliščin določijo prednostno 
razdeljevanje proizvodov iz ene ali obeh 
naslednjih skupin:

„3. Države članice, ki želijo sodelovati v 
shemi pomoči, vzpostavljeni na podlagi 
odstavka 1 (v nadaljnjem besedilu: šolska 
shema), in ki zaprosijo za ustrezno pomoč 
Unije, ob upoštevanju nacionalnih 
okoliščin določijo razdeljevanje 
proizvodov iz ene ali obeh naslednjih 
skupin:

(a) sadje in zelenjava ter sveži proizvodi iz 
sektorja banan;

(a) za sadje in zelenjavo:

(b) konzumno mleko in konzumno mleko 
brez laktoze.

(i) prednostno sadje in zelenjava ter sveži 
proizvodi iz sektorja banan;

(ii) proizvodi iz predelanega sadja in 
zelenjave;
(b) za mleko in mlečne izdelke:
(i) konzumno mleko in konzumno mleko 
brez laktoze;
(ii) sir, skuta, jogurt in drugi fermentirani 
ali kisli mlečni proizvodi brez dodanih 
arom, sadja, oreškov ali kakava.“

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

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je poenostaviti izvajanje šolske sheme za sadje, zelenjavo, 
mleko in mlečne proizvode v državah članicah, saj jim omogoča, da otroke seznanijo z 
raznolikostjo evropskih kmetijskih in agroživilskih proizvodov in/ali da se odzovejo na 
posebne prehranske potrebe otrok na svojem ozemlju.
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15.10.2020 A8-0198/258

Predlog spremembe 258
Anne Sander
v imenu skupine PPE

Poročilo A8-0198/2019
Eric Andrieu
Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov 
in drugih uredb
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b b (novo)
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 23 – odstavek 4

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(bb) v členu 23 se črta odstavek 4.
4. Ne glede na odstavek 3 lahko države 
članice, da bi spodbujale uživanje 
specifičnih proizvodov in/ali zadostile 
posebnim prehranjevalnim potrebam 
otrok na svojem ozemlju, predvidijo 
razdeljevanje proizvodov iz ene ali obeh 
naslednjih skupin:

""

(a) proizvodov iz predelanega sadja in 
zelenjave, poleg proizvodov iz točke (a) 
odstavka 3;

Or. en

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

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je le tehnična sprememba, povezana s predlogom spremembe k 
odstavku 3 člena 23, katerega cilj je poenostaviti izvajanje šolske sheme za sadje, zelenjavo, 
mleko in mlečne proizvode v državah članicah, saj jim omogoča, da otroke seznanijo z 
raznolikostjo evropskih kmetijskih in agroživilskih proizvodov in/ali da se odzovejo na 
posebne prehranske potrebe otrok na svojem ozemlju.
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15.10.2020 A8-0198/259

Predlog spremembe 259
Anne Sander
v imenu skupine EPP
Jérémy Decerle
v imenu skupine Renew
Eric Andrieu
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0198/2019
Eric Andrieu
Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov 
in drugih uredb
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b c (novo)
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 23 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bc) v členu 23 se doda nov 
odstavek 8a:
8a. Kadar nacionalni organi, pristojni za 
zdravje in prehrano, menijo, da je to 
upravičeno, lahko države članice v svoji 
nacionalni strategiji določijo, da se 
proizvodi iz odstavkov 3 in 5 tega člena 
razdeljujejo v šolah hkrati z običajnimi 
šolskimi obroki.

Or. en

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je poenostaviti izvajanje šolske sheme za sadje, zelenjavo, 
mleko in mlečne proizvode v državah članicah, saj jim omogoča, da v času glavnih obrokov 
razdeljujejo evropske kmetijske in agroživilske proizvode, ki izpolnjujejo pogoje, če 
nacionalni zdravstveni organi in organi za prehrano menijo, da je to upravičeno.
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15.10.2020 A8-0198/260

Predlog spremembe 260
Anne Sander
v imenu skupine EPP
Jérémy Decerle
v imenu skupine Renew

Poročilo A8-0198/2019
Eric Andrieu
Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov 
in drugih uredb
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b d (novo)
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 23 – odstavek 11

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(bd) v členu 23 se odstavek 11 
nadomesti z naslednjim:

11. Države članice izberejo proizvode, ki 
bi se razdeljevali ali ki bi jih vključili v 
spremljevalne izobraževalne ukrepe, na 
podlagi enega ali več naslednjih 
objektivnih meril: zdravstveni in okoljski 
vidiki, sezonskost, pestrost in 
razpoložljivost lokalnih ali regionalnih 
proizvodov, pri čemer se po možnosti da 
prednost proizvodom s poreklom iz Unije. 
Države članice lahko spodbujajo zlasti 
nabavo na lokalni ali regionalni ravni, 
ekološke proizvode, kratke oskrbne verige 
ali okoljevarstvene koristi, in če je 
ustrezno, tudi proizvode, priznane na 
podlagi shem kakovosti, določenih z 
Uredbo (EU) št. 1151/2012.

„11. Države članice izberejo proizvode, ki 
bi se razdeljevali ali ki bi jih vključili v 
spremljevalne izobraževalne ukrepe, na 
podlagi enega ali več naslednjih 
objektivnih meril: zdravstveni in okoljski 
vidiki, sezonskost, pestrost in 
razpoložljivost lokalnih ali regionalnih 
proizvodov, pri čemer se po možnosti da 
prednost proizvodom s poreklom iz Unije. 
Države članice lahko spodbujajo zlasti 
nabavo na lokalni ali regionalni ravni, 
ekološke proizvode, kratke oskrbne verige 
ali okoljevarstvene koristi, vključno s 
trajnostno embalažo, in če je ustrezno, tudi 
proizvode, priznane na podlagi shem 
kakovosti, določenih z Uredbo (EU) 
št. 1151/2012.“

Or. en

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

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je spodbujati uporabo trajnostnega pakiranja za proizvode, ki 
se razdeljujejo v okviru tega programa.
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15.10.2020 A8-0198/261

Predlog spremembe 261
Anne Sander
v imenu skupine EPP
Jérémy Decerle
v imenu skupine Renew
Eric Andrieu
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0198/2019
Eric Andrieu
Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov 
in drugih uredb
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 62 – odstavek 3

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(4a) v členu 62 se odstavek 3 nadomesti 
z naslednjim:

3. Dovoljenja iz odstavka 1 veljajo tri leta 
od dneva, ko so bila izdana. Pridelovalcu, 
ki v obdobju veljavnosti ne izkoristi 
izdanega dovoljenja, se naložijo upravne 
kazni, določene v členu 89(4) Uredbe (EU) 
št. 1306/2013.

„3. Dovoljenja iz odstavka 1 veljajo tri leta 
od dneva, ko so bila izdana. Pridelovalcu, 
ki v obdobju veljavnosti ne izkoristi 
izdanega dovoljenja, se naložijo upravne 
kazni, določene v členu 89(4) Uredbe (EU) 
št. 1306/2013. Vendar lahko države 
članice odločijo, da dovoljenja iz 
člena 66(1) veljajo šest let od dneva, ko so 
bila izdana.“

Or. en

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

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je doseči boljše upravljanje tal v vinogradništvu s 
podaljšanjem dovoljenj za ponovno zasaditev s treh na osem let, kot v prejšnji uredbi o 
pravicah do ponovne zasaditve. Odložitev uporabe dovoljenja za ponovno zasaditev bi lahko 
pozitivno vplivala na okolje, saj bi lahko tla počivala, bakterije in viruse pa bi bilo mogoče 
odstraniti z naravnim procesom namesto s kemičnimi sredstvi.
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15.10.2020 A8-0198/262

Predlog spremembe 262
Anne Sander
v imenu skupine EPP

Poročilo A8-0198/2019
Eric Andrieu
Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov 
in drugih uredb
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 78

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(5a) člen 78 se nadomesti z naslednjim:
1. Poleg tržnih standardov, ki se 
uporabljajo, kadar je ustrezno, se za 
naslednje sektorje ali proizvode 
uporabljajo opredelitve, poimenovanja in 
prodajne oznake iz Priloge VII:

„1. Poleg tržnih standardov, ki se 
uporabljajo, kadar je ustrezno, se za 
naslednje sektorje ali proizvode 
uporabljajo opredelitve, poimenovanja in 
prodajne oznake iz Priloge VII:

(a) goveje in telečje meso; (a) goveje in telečje meso;

(b) vino; (b) vino;

(c) mleko in mlečne proizvode, namenjene 
za prehrano ljudi;

(c) mleko in mlečne proizvode, namenjene 
za prehrano ljudi;

(d) perutnino; (d) perutnino;

(e) jajca; (e) jajca;

(f) mazave maščobe, namenjene za 
prehrano ljudi ter

(f) mazave maščobe, namenjene za 
prehrano ljudi

(g) oljčno olje in namizne oljke. (g) oljčno olje in namizne oljke;

2. Opredelitve, poimenovanja ali prodajne 
oznake iz Priloge VII se lahko v Uniji 
uporabijo le za trženje proizvoda, ki 
izpolnjuje ustrezne zahteve iz navedene 
priloge.

(h) prašičje meso;

3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 227 o spremembah opredelitev in 
prodajnih oznak iz Priloge VII, odstopanju 
od njih ali izjemah v zvezi z njimi. Ti 
delegirani akti so strogo omejeni na 

(i) ovčje meso;
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dejanske potrebe, ki nastanejo zaradi 
razvoja potrošniškega povpraševanja, 
tehničnega napredka ali potreb po 
inovacijah pri proizvodih.

4. Da bi zagotovili, da bodo izvajalci in 
države članice jasno in pravilno razumeli 
opredelitve in prodajne oznake, določene v 
Prilogi VII, se na Komisijo prenese 
pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 227 v zvezi s 
pravili za določitev in uporabo teh 
opredelitev in oznak.

(j) kozje meso;

5. Da se upoštevajo pričakovanja 
potrošnikov in razvoj na trgu mlečnih 
proizvodov, se na Komisijo prenese 
pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 227, s katerimi se 
določijo mlečni proizvodi, za katere se 
navedejo živalske vrste izvora mleka, razen 
goveda, ter potrebna zadevna pravila.

(k) konjsko meso in

(l) kunčje meso.

2. Opredelitve, poimenovanja ali prodajne 
oznake iz Priloge VII se lahko v Uniji 
uporabijo le za trženje in promocijo 
proizvoda, ki izpolnjuje ustrezne zahteve iz 
navedene priloge. V Prilogi VII so lahko 
določeni pogoji za zaščito poimenovanja 
ali prodajne oznake pri trženju ali 
promociji pred komercialno uporabo, 
zlorabo, posnemanjem in nedovoljenim 
navajanjem.
3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 227 o spremembah opredelitev in 
prodajnih oznak iz Priloge VII, odstopanju 
od njih ali izjemah v zvezi z njimi, razen 
tistih iz dela Ia. Ti delegirani akti so strogo 
omejeni na dejanske potrebe, ki nastanejo 
zaradi razvoja potrošniškega 
povpraševanja, tehničnega napredka ali 
potreb po inovacijah pri proizvodih.

4. Da bi zagotovili, da bodo izvajalci in 
države članice jasno in pravilno razumeli 
opredelitve in prodajne oznake, določene v 
Prilogi VII, se na Komisijo prenese 
pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
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aktov v skladu s členom 227 v zvezi s 
pravili za določitev in uporabo teh 
opredelitev in oznak.

4a. Da bi zagotovili preglednost trga, 
izpolnili pričakovanja potrošnikov in 
upoštevali razvoj trga mesa, se na 
Komisijo prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 227 za dopolnitev dela Ia 
Priloge VII, in sicer z določitvijo 
prodajnih imen in oznak mesa, kosov 
mesa in mesnih izdelkov, ki se uporabljajo 
izključno za užitne dele živali in 
proizvodov, ki vsebujejo meso, v skladu s 
pravili iz navedenega dela Priloge VII.
5. Da se upoštevajo pričakovanja 
potrošnikov in razvoj na trgu mlečnih 
proizvodov, se na Komisijo prenese 
pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 227, s katerimi se 
določijo mlečni proizvodi, za katere se 
navedejo živalske vrste izvora mleka, razen 
goveda, ter potrebna zadevna pravila.“

Or. en

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

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je razširiti področje uporabe tržnih standardov (opredelitev, 
poimenovanja in prodajne oznake) in na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov za dopolnitev dela Ia Priloge VII, in sicer z določitvijo prodajnih imen in 
oznak mesa, kosov mesa in mesnih izdelkov, ki se uporabljajo izključno za užitne dele živali in 
proizvodov, ki vsebujejo meso, v skladu s pravili iz navedenega dela Priloge VII.
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15.10.2020 A8-0198/263

Predlog spremembe 263
Anne Sander
v imenu skupine EPP
Jérémy Decerle
v imenu skupine Renew
Eric Andrieu
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0198/2019
Eric Andrieu
Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov 
in drugih uredb
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 a (novo)
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 103

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(14a) člen 103 se nadomesti z 
naslednjim:

1. Zaščiteno označbo porekla in zaščiteno 
geografsko označbo lahko uporablja vsak 
izvajalec, ki trži vino, ki je bilo pridelano v 
skladu z ustrezno specifikacijo proizvoda.

„1. Zaščiteno označbo porekla in zaščiteno 
geografsko označbo lahko uporablja vsak 
izvajalec, ki trži vino, ki je bilo pridelano v 
skladu z ustrezno specifikacijo proizvoda.

2. Zaščitena označba porekla in zaščitena 
geografska označba ter vino, za katero se 
uporablja navedeno zaščiteno ime v skladu 
s specifikacijo proizvoda, so zaščiteni pred:

2. Zaščitena označba porekla in zaščitena 
geografska označba ter vino, za katero se 
uporablja navedeno zaščiteno ime v skladu 
s specifikacijo proizvoda, so zaščiteni pred:

(a) vsako neposredno ali posredno 
komercialno rabo navedenega zaščitenega 
imena:

(a) vsako neposredno ali posredno 
komercialno rabo navedenega zaščitenega 
imena:

(i) za primerljive proizvode, ki niso v 
skladu s specifikacijo proizvoda za 
zaščiteno ime, ali

(i) za primerljive proizvode, ki niso v 
skladu s specifikacijo proizvoda za 
zaščiteno ime, ali

(ii) kolikor bi takšna raba izkoriščala 
sloves označbe porekla ali geografske 
označbe;

(ii) kolikor bi takšna raba izkoriščala, 
oslabila ali zmanjšala sloves označbe 
porekla ali geografske označbe, tudi kadar 
je registrirano ime uporabljeno kot 
sestavina;

(b) vsako zlorabo, posnemanjem ali 
prikazovanjem, tudi če je resnično poreklo 
proizvoda ali storitve navedeno ali če je 

(b) vsako zlorabo, posnemanjem ali 
prikazovanjem, tudi če je resnično poreklo 
proizvoda ali storitve navedeno ali če je 
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zaščiteno ime prevedeno, drugače zapisano 
ali prečrkovano ali če mu je dodan izraz, 
kot so „stil“, „tip“, „metoda“, „kot se 
proizvaja v“, „imitacija“, „okus“, „kot“ ali 
podobno;

zaščiteno ime prevedeno, drugače zapisano 
ali prečrkovano ali če mu je dodan izraz, 
kot so „stil“, „tip“, „metoda“, „kot se 
proizvaja v“, „imitacija“, „okus“, „kot“ ali 
podobno, tudi kadar je registrirano ime 
uporabljeno kot sestavina;

(c) vsako drugo napačno ali zavajajočo 
navedbo izvora, porekla, vrste ali bistvenih 
lastnosti proizvoda na notranji ali zunanji 
embalaži, v reklamnem gradivu ali 
dokumentih, ki se nanašajo na zadevni 
vinski proizvod, in pred uporabo embalaže, 
ki lahko ustvari napačen vtis o poreklu 
proizvoda;

(c) vsako drugo napačno ali zavajajočo 
navedbo izvora, porekla, vrste ali bistvenih 
lastnosti proizvoda na notranji ali zunanji 
embalaži, v reklamnem gradivu ali 
dokumentih, ki se nanašajo na zadevni 
vinski proizvod, in pred uporabo embalaže, 
ki lahko ustvari napačen vtis o poreklu 
proizvoda;

(d) vsako drugo prakso, ki lahko potrošnike 
zavede glede pravega porekla proizvoda;

(d) vsako drugo prakso, ki lahko potrošnike 
zavede glede pravega porekla proizvoda;

3. Zaščitene označbe porekla in zaščitene 
geografske označbe v Uniji ne postanejo 
generične v smislu člena 101(1).

(da) vsakršnimi zlonamernimi navedbami 
podobnega imena domene ali zaradi 
katerih bi lahko prišlo do delne ali 
popolne zamenjave z zaščiteno označbo.
3. Zaščitene označbe porekla in zaščitene 
geografske označbe v Uniji ne postanejo 
generične v smislu člena 101(1).

3a. Zaščita iz odstavka 2 se uporablja tudi 
za blago, ki vstopa na carinsko območje 
Unije, ne da bi bilo sproščeno v prosti 
promet na carinskem območju Unije, in 
za blago, prodano prek elektronskega 
trgovanja v Uniji.
3b. Kadar je geografsko območje vina, ki 
uživa ugodnosti zaščitene označbe 
porekla, zajeto z drugo zaščiteno označbo 
porekla, katere geografsko območje je 
večje, lahko države članice določijo 
pogoje, pod katerimi so lahko zadevna 
vina upravičena do te druge zaščitene 
označbe porekla. Ti pogoji morajo biti 
vključeni v specifikacije proizvoda za 
zadevna vina.“

Or. en

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

Cilj tega predloga spremembe je urediti prakso, v skladu s katero lahko vina z ZOP in ZGO, 
katerih geografsko območje zajema večje geografsko območje druge ZOP ali ZGO, uživajo 
ugodnosti druge ZOP ali ZGO ali pa se zmešajo z vini s to drugo ZOP ali ZGO. Države 
članice bi morale določiti pogoje, pod katerimi je ta praksa dovoljena. Te pogoje bi bilo treba 
vključiti v specifikacije proizvoda za zadevna vina.
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15.10.2020 A8-0198/264

Predlog spremembe 264
Anne Sander
v imenu skupine EPP

Poročilo A8-0198/2019
Eric Andrieu
Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov 
in drugih uredb
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 31 a (novo)
Uredba (EU) št. 1308/2013
Priloga VII – del I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31a) v Prilogi VII se doda nov del Ia:
Del Ia: Meso in mesni izdelki ter mesni 
pripravki
I. Opredelitev pojmov
Za namene tega dela te priloge „meso“ 
pomeni užitne dele živali iz točk 1.2 do 1.8 
Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004, 
vključno s krvjo.
„Mesni pripravki“ pomenijo sveže meso, 
vključno z mesom, sesekljanim na koščke, 
ki so mu dodana živila, začimbe ali 
dodatki ali je obdelano s postopkom, ki ne 
spremeni notranje strukture mišičnih 
vlaken mesa v tolikšni meri, da bi se 
izgubile značilnosti svežega mesa.
„Mesni izdelki“ pomenijo predelane 
proizvode, pridobljene s predelavo mesa 
ali z nadaljnjo predelavo teh predelanih 
proizvodov, pri čemer zarezana površina 
kaže, da proizvod nima več značilnosti 
svežega mesa.
II. Prodajne oznake
Z mesom povezana imena in prodajne 
oznake, ki se uporabljajo za označevanje 
mesa, kosov mesa in mesnih izdelkov v 
skladu s členom 17 Uredbe (EU) 
št. 1169/2011, se uporabljajo izključno za 
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užitne dele živali in proizvode, ki vsebujejo 
meso.
Prodajne oznake, ki se uporabljajo za 
označevanje perutninskih proizvodov in 
kosov, opredeljenih v členu 1 Uredbe 
(EU) št. 543/2008 o uvedbi podrobnih 
pravil za izvajanje tržnih standardov za 
perutninsko meso iz pravil, sprejetih na 
podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007, 
se uporabljajo izključno za užitne dele 
živali in proizvode, ki vsebujejo 
perutninsko meso.
Te prodajne oznake se ne uporabljajo ali 
navedejo na oznaki za opis, trženje ali 
promocijo živil, ki vsebujejo več kot 3 % 
rastlinskih beljakovin.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili preglednost trga, izpolnili pričakovanja potrošnikov in upoštevali razvoj trga 
mesa, je cilj tega predloga sprememb uvesti opredelitve pojmov „meso“, „mesni pripravek“ 
in „mesni izdelki“ ter zaščititi prodajne oznake v zvezi z mesom, kosi mesa in mesnimi izdelki, 
da se ne bi uporabljale za proizvode, ki ne vsebujejo mesa ali niso bili pridobljeni iz užitnih 
delov zadevnih živali. Zagotoviti bi bilo treba prožnost za živila, ki vsebujejo meso ali užitni 
del zadevnih živali in največ 3 % rastlinskih beljakovin.


