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15.10.2020 A8-0198/256

Ändringsförslag 256
Anne Sander
för PPE-gruppen
Jérémy Decerle
för Renew-gruppen
Eric Andrieu
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av den gemensamma marknadsordningen och 
andra förordningar
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) För att uppnå en bättre 
markförvaltning inom vinodlingen bör det 
vara tillåtet att förlänga 
återplanteringstillstånden från tre till sex 
år, så som det var i den tidigare 
förordningen om återplanteringsrätter. 
En förlängning av 
återplanteringstillstånden skulle kunna 
ha en positiv inverkan på miljön eftersom 
marken skulle kunna vila och bakterier 
och virus elimineras genom en naturlig 
process i stället för genom användning av 
kemikalier.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att uppnå en bättre markförvaltning inom vinodlingen 
genom att en förlängning av återplanteringstillstånden från tre till åtta år tillåts, så som det 
var i den tidigare förordningen om återplanteringsrätter. En förlängning av 
återplanteringstillstånden skulle kunna ha en positiv inverkan på miljön eftersom marken 
skulle kunna vila och bakterier och virus elimineras genom en naturlig process i stället för 
genom användning av kemikalier.
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15.10.2020 A8-0198/257

Ändringsförslag 257
Anne Sander
för PPE-gruppen
Jérémy Decerle
för Renew-gruppen

Betänkande A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av den gemensamma marknadsordningen och 
andra förordningar
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led ba (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 23 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(ba) Artikel 23.3 ska ersättas med 
följande:

3. Medlemsstater som önskar delta i det 
stödprogram som inrättas enligt punkt 1 
(nedan kallat skolprogrammet) och som 
ansöker om motsvarande unionsstöd ska, 
med beaktande av nationella 
förutsättningar, prioritera utdelning av 
produkter från den ena eller båda följande 
grupper:

”3. Medlemsstater som önskar delta i det 
stödprogram som inrättas enligt punkt 1 
(nedan kallat skolprogrammet) och som 
ansöker om motsvarande unionsstöd ska, 
med beaktande av nationella 
förutsättningar, anordna utdelning av 
produkter från den ena eller båda följande 
grupper:

a) Frukt och grönsaker samt färska 
bananprodukter.

a) Frukt och grönsaker:

b) Konsumtionsmjölk, inbegripet laktosfria 
varianter.

i) Företrädesvis frukt och grönsaker samt 
färska bananprodukter.

ii) Bearbetade frukt- och 
grönsaksprodukter.
b) Mjölk och mjölkprodukter:
i) Konsumtionsmjölk, inbegripet laktosfria 
varianter.

ii) Ost, ostmassa, yoghurt och andra 
fermenterade eller syrade mjölkprodukter 
utan smaktillsatser, frukt, bär, nötter eller 
kakao.”

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

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att förenkla genomförandet av skolprogrammet för frukt, 
grönsaker, mjölk och mjölkprodukter i medlemsstaterna så att de kan få barn att upptäcka 
mångfalden av europeiska jordbruksprodukter och jordbruksbaserade livsmedel och/eller 
tillgodose särskilda näringsbehov hos barn inom ländernas respektive territorium.
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15.10.2020 A8-0198/258

Ändringsförslag 258
Anne Sander
för PPE-gruppen

Betänkande A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av den gemensamma marknadsordningen och 
andra förordningar
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led bb (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 23 – punkt 4

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(bb) Artikel 23.4 ska utgå.
4. Utan hinder av punkt 3 får 
medlemsstaterna, för att främja 
konsumtionen av vissa angivna produkter 
och/eller för att tillgodose särskilda 
näringsbehov hos barn inom deras 
territorium, anordna utdelning av 
produkter inom den ena eller båda 
följande grupper:

 

a) bearbetade frukt- och 
grönsaksprodukter, utöver de produkter 
som avses i punkt 3 a,

Or. en

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

Motivering

Detta ändringsförslag är enbart en teknisk ändring kopplad till det ändringsförslag som lagts 
fram till artikel 23.3, som syftar till att förenkla genomförandet av skolprogrammet för frukt, 
grönsaker, mjölk och mjölkprodukter i medlemsstaterna så att de kan få barn att upptäcka 
mångfalden av europeiska jordbruksprodukter och jordbruksbaserade livsmedel och/eller 
tillgodose särskilda näringsbehov hos barn inom ländernas respektive territorium.
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15.10.2020 A8-0198/259

Ändringsförslag 259
Anne Sander
för PPE-gruppen
Jérémy Decerle
för Renew-gruppen
Eric Andrieu
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av den gemensamma marknadsordningen och 
andra förordningar
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led bc (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 23 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bc) I artikel 23 ska följande punkt 
läggas till som punkt 8a:
8a. När det är motiverat enligt de 
nationella myndigheterna med ansvar för 
hälso- och näringsfrågor får 
medlemsstaterna i sin nationella strategi 
ange att de produkter som avses i 
punkterna 3 och 5 i denna artikel ska 
delas ut i samband med de vanliga 
skolmåltiderna.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att förenkla genomförandet av skolprogrammet för frukt, 
grönsaker, mjölk och mjölkprodukter i medlemsstaterna så att utdelningen av de 
jordbruksprodukter och jordbruksbaserade livsmedel som ska delas ut kan anordnas i 
samband med måltiderna om detta är motiverat enligt de nationella myndigheterna med 
ansvar för hälso- och näringsfrågor.
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15.10.2020 A8-0198/260

Ändringsförslag 260
Anne Sander
för PPE-gruppen
Jérémy Decerle
för Renew-gruppen

Betänkande A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av den gemensamma marknadsordningen och 
andra förordningar
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led bd (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 23 – punkt 11

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(bd) Artikel 23.11 ska ersättas med 
följande:

11. Medlemsstaterna ska välja ut de 
produkter som ska delas ut eller omfattas 
av kompletterande utbildningsinsatser på 
grundval av objektiva kriterier som ska 
inbegripa ett eller flera av följande 
kriterier: hälso- och miljöhänsyn, 
årstidsaspekter, utbud eller tillgänglighet 
för lokala eller regionala produkter, i 
möjligaste mån med företräde för 
produkter med ursprung i unionen. 
Medlemsstaterna får särskilt uppmuntra 
lokala eller regionala inköp, ekologiska 
produkter, korta leveranskedjor eller 
miljöfördelar samt, där så är lämpligt, 
produkter som är erkända enligt de 
kvalitetsordningar som inrättats genom 
förordning (EU) nr 1151/2012.

”11. Medlemsstaterna ska välja ut de 
produkter som ska delas ut eller omfattas 
av kompletterande utbildningsinsatser på 
grundval av objektiva kriterier som ska 
inbegripa ett eller flera av följande 
kriterier: hälso- och miljöhänsyn, 
årstidsaspekter, utbud eller tillgänglighet 
för lokala eller regionala produkter, i 
möjligaste mån med företräde för 
produkter med ursprung i unionen. 
Medlemsstaterna får särskilt uppmuntra 
lokala eller regionala inköp, ekologiska 
produkter, korta leveranskedjor eller 
miljöfördelar, däribland hållbara 
förpackningar, samt, där så är lämpligt, 
produkter som är erkända enligt de 
kvalitetsordningar som inrättats genom 
förordning (EU) nr 1151/2012.”

Or. en

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

Detta ändringsförslag syftar till att främja användningen av hållbara förpackningar för de 
produkter som delas ut inom ramen för detta program.
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15.10.2020 A8-0198/261

Ändringsförslag 261
Anne Sander
för PPE-gruppen
Jérémy Decerle
för Renew-gruppen
Eric Andrieu
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av den gemensamma marknadsordningen och 
andra förordningar
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 62 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(4a) Artikel 62.3 ska ersättas med 
följande:

3. De tillstånd som avses i punkt 1 ska vara 
giltiga i tre år från och med den dag då de 
beviljades. Producenter som inte använder 
sitt beviljade tillstånd under tillståndets 
giltighetstid ska bli föremål för 
administrativa påföljder, såsom anges i 
artikel 89.4 i förordning (EU) nr 
1306/2013.

”3. De tillstånd som avses i punkt 1 ska 
vara giltiga i tre år från och med den dag 
då de beviljades. Producenter som inte 
använder sitt beviljade tillstånd under 
tillståndets giltighetstid ska bli föremål för 
administrativa påföljder, såsom anges i 
artikel 89.4 i förordning (EU) nr 
1306/2013. Medlemsstaterna får dock 
besluta att de tillstånd som avses i punkt 
66.1 är giltiga i sex år från och med den 
dag då de beviljades.”

Or. en

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

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att uppnå en bättre markförvaltning inom vinodlingen 
genom att en förlängning av återplanteringstillstånden från tre till åtta år tillåts, så som det 
var i den tidigare förordningen om återplanteringsrätter. En förlängning av 
återplanteringstillstånden skulle kunna ha en positiv inverkan på miljön eftersom marken 
skulle kunna vila och bakterier och virus elimineras genom en naturlig process i stället för 
genom användning av kemikalier.
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15.10.2020 A8-0198/262

Ändringsförslag 262
Anne Sander
för PPE-gruppen

Betänkande A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av den gemensamma marknadsordningen och 
andra förordningar
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 78

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(5a) Artikel 78 ska ersättas med 
följande:

1. Om det är relevant för de tillämpliga 
handelsnormerna ska de definitioner, 
beteckningar och varubeskrivningar som 
anges i bilaga VII dessutom gälla för 
följande sektorer eller produkter:

”1. Om det är relevant för de tillämpliga 
handelsnormerna ska de definitioner, 
beteckningar och varubeskrivningar som 
anges i bilaga VII dessutom gälla för 
följande sektorer eller produkter:

a) Nöt- och kalvkött. a) Nöt- och kalvkött.

b) Vin. b) Vin.

c) Mjölk och mjölkprodukter avsedda att 
användas som livsmedel.

c) Mjölk och mjölkprodukter avsedda att 
användas som livsmedel.

d) Fjäderfäkött. d) Fjäderfäkött.

e) Ägg. e) Ägg.

f) Bredbara fetter avsedda att användas 
som livsmedel. 

f) Bredbara fetter avsedda att användas 
som livsmedel.

g) Olivolja och bordsoliver. g) Olivolja och bordsoliver.

2. De definitioner, beteckningar eller 
varubeskrivningar som anges i bilaga VII 
får i unionen endast användas för 
saluföring av produkter som uppfyller 
motsvarande krav i bilagan i fråga.

h) Griskött.

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 227 
med avseende på ändringar, avsteg eller 
undantag från de definitioner och 
varubeteckningar som anges i bilaga VII. 

i) Fårkött.



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

SV Förenade i mångfalden SV

Dessa delegerade akter ska vara strikt 
begränsade till styrkta behov som kan 
hänföras till utvecklingen av 
konsumenternas behov, tekniska framsteg 
eller behovet av produktinnovation.

4. För att säkerställa att aktörerna och 
medlemsstaterna klart och korrekt förstår 
definitionerna och varubeskrivningarna 
enligt bilaga VII ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 227 om reglerna för deras 
specificering och tillämpning.

j) Getkött.

5. För att ta hänsyn till konsumenternas 
förväntningar och utvecklingen på 
marknaden för mjölkprodukter ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 227 för att 
fastställa i fråga om vilka mjölkprodukter 
det ska anges vilken djurart mjölken 
kommer ifrån, om den inte kommer från 
kor, samt för att fastställa nödvändiga 
regler.

k) Hästkött.

l) Kaninkött.
2. De definitioner, beteckningar eller 
varubeskrivningar som anges i bilaga VII 
får i unionen endast användas för 
saluföring av och säljfrämjande åtgärder 
för produkter som uppfyller motsvarande 
krav i bilagan i fråga. Bilaga VII kan 
föreskriva villkor enligt vilka dessa 
beteckningar eller varubeskrivningar 
skyddas vid saluföring eller säljfrämjande 
åtgärder mot olagligt kommersiellt bruk, 
obehörigt bruk, imitation eller 
anspelning.
3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 227 
med avseende på ändringar, avsteg eller 
undantag från de definitioner och 
varubeteckningar som anges i bilaga VII, 
med undantag av dem som anges i del Ia. 
Dessa delegerade akter ska vara strikt 
begränsade till styrkta behov som kan 
hänföras till utvecklingen av 
konsumenternas behov, tekniska framsteg 
eller behovet av produktinnovation.
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4. För att säkerställa att aktörerna och 
medlemsstaterna klart och korrekt förstår 
definitionerna och varubeskrivningarna 
enligt bilaga VII ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 227 om reglerna för deras 
specificering och tillämpning.

4a. För att säkerställa öppenhet på 
marknaden, uppfylla konsumenternas 
förväntningar och beakta köttmarknadens 
utveckling ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 227 för att 
komplettera del Ia i bilaga VII genom att 
specificera handelsnamn och 
varubeskrivningar för kött, 
styckningsdelar och köttprodukter som 
endast är avsedda för ätbara delar av 
djuren och för produkter som innehåller 
kött i enlighet med bestämmelserna i den 
delen av bilaga VII.
5. För att ta hänsyn till konsumenternas 
förväntningar och utvecklingen på 
marknaden för mjölkprodukter ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 227 för att 
fastställa i fråga om vilka mjölkprodukter 
det ska anges vilken djurart mjölken 
kommer ifrån, om den inte kommer från 
kor, samt för att fastställa nödvändiga 
regler.”

Or. en

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

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att utvidga tillämpningsområdet för handelsnormer 
(definitioner, beteckningar och varubeskrivningar) och ge kommissionen befogenhet att anta 
delegerade akter för att komplettera del Ia i bilaga VII genom att specificera handelsnamn 
och varubeskrivningar för kött, styckningsdelar och köttprodukter som endast är avsedda för 
ätbara delar av djuren och för produkter som innehåller kött i enlighet med bestämmelserna i 
den delen av bilaga VII.
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15.10.2020 A8-0198/263

Ändringsförslag 263
Anne Sander
för PPE-gruppen
Jérémy Decerle
för Renew-gruppen
Eric Andrieu
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av den gemensamma marknadsordningen och 
andra förordningar
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 103

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(14a) Artikel 103 ska ersättas med 
följande:

1. Skyddade ursprungsbeteckningar och 
skyddade geografiska beteckningar får 
användas av alla aktörer som saluför vin 
som har producerats i enlighet med 
motsvarande produktspecifikation.

”1. Skyddade ursprungsbeteckningar och 
skyddade geografiska beteckningar får 
användas av alla aktörer som saluför vin 
som har producerats i enlighet med 
motsvarande produktspecifikation.

2. Skyddade ursprungsbeteckningar och 
skyddade geografiska beteckningar samt 
viner som använder det skyddade namnet i 
enlighet med produktspecifikationen ska 
skyddas mot följande:

2. Skyddade ursprungsbeteckningar och 
skyddade geografiska beteckningar samt 
viner som använder det skyddade namnet i 
enlighet med produktspecifikationen ska 
skyddas mot följande:

b) Varje direkt eller indirekt kommersiellt 
bruk av det skyddade namnet

a) Varje direkt eller indirekt kommersiellt 
bruk av det skyddade namnet

i) för produkter som är jämförbara, men 
som inte uppfyller kraven i 
produktspecifikationen för det skyddade 
namnet, eller

i) för produkter som är jämförbara, men 
som inte uppfyller kraven i 
produktspecifikationen för det skyddade 
namnet, eller

ii) i den mån detta bruk innebär att en 
ursprungsbetecknings eller en geografisk 
betecknings anseende utnyttjas.

ii) i den mån detta bruk innebär att en 
ursprungsbetecknings eller en geografisk 
betecknings anseende utnyttjas, försvagas 
eller urvattnas, även när ett registrerat 
namn används som en ingrediens.

b) Varje obehörigt bruk, imitation eller b) Varje obehörigt bruk, imitation eller 



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

SV Förenade i mångfalden SV

anspelning, även när produktens eller 
tjänstens verkliga ursprung anges eller om 
det skyddade namnet har översatts, 
transkriberats eller translittererats eller 
åtföljs av uttryck som "stil", "typ", 
"metod", "sådan som tillverkas i", 
"imitation", "smak", "liknande" eller dylikt.

anspelning, även när produktens eller 
tjänstens verkliga ursprung anges eller det 
skyddade namnet har översatts, 
transkriberats eller translittererats eller 
åtföljs av uttryck som ”stil”, ”typ”, 
”metod”, ”sådan som tillverkas i”, 
”imitation”, ”smak”, ”liknande” eller 
dylikt, även när de registrerade namnen i 
fråga används som en ingrediens.

c) Varje annan osann eller vilseledande 
uppgift om ursprung, härkomst, 
beskaffenhet eller väsentliga egenskaper 
hos produkten på dennas inre eller yttre 
förpackning, reklammaterial eller 
handlingar, liksom förpackning av 
vinprodukten i en behållare som är ägnad 
att inge en oriktig föreställning om 
vinproduktens verkliga ursprung.

c) Varje annan osann eller vilseledande 
uppgift om ursprung, härkomst, 
beskaffenhet eller väsentliga egenskaper 
hos produkten på dennas inre eller yttre 
förpackning, reklammaterial eller 
handlingar, liksom förpackning av 
vinprodukten i en behållare som är ägnad 
att inge en oriktig föreställning om 
vinproduktens verkliga ursprung.

d) Varje annan form av agerande som kan 
vilseleda konsumenten om produktens 
verkliga ursprung.

d) Varje annan form av agerande som kan 
vilseleda konsumenten om produktens 
verkliga ursprung.

3. Skyddade ursprungsbeteckningar och 
skyddade geografiska beteckningar ska inte 
bli generiska i unionen i den mening som 
avses i artikel 101.1.

da) Varje indikation som i ond tro görs av 
ett domännamn som liknar eller kan leda 
till sammanblandning, helt eller delvis, 
med en skyddad beteckning.
3. Skyddade ursprungsbeteckningar och 
skyddade geografiska beteckningar ska inte 
bli generiska i unionen i den mening som 
avses i artikel 101.1.

3a. Det skydd som avses i punkt 2 ska 
också tillämpas med avseende på varor 
som förs in i unionens tullområde utan att 
övergå till fri omsättning i unionens 
tullområde och med avseende på varor 
som säljs genom e-handel i unionen.
3b. Om det geografiska området för ett vin 
med skyddad ursprungsbeteckning 
omfattas av en annan skyddad 
ursprungsbeteckning vars geografiska 
område är större, får medlemsstaterna 
fastställa på vilka villkor vinerna i fråga 
kan omfattas av denna andra skyddade 
ursprungsbeteckning. Dessa villkor ska 
anges i produktspecifikationen för de 
berörda vinerna.”
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Or. en

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

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att reglera en praxis som innebär att viner med en skyddad 
ursprungsbeteckning (SUB) eller en skyddad geografisk beteckning (SGB) i ett geografiskt 
område som omfattas av ett större geografiskt område med en annan SUB eller SGB får 
omfattas av denna andra SUB eller SGB eller blandas med viner med denna andra SUB eller 
SGB. Medlemsstaterna bör fastställa vilka villkor som ska gälla för denna praxis. Dessa 
villkor bör anges i produktspecifikationen för de berörda vinerna.
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Ändringsförslag 264
Anne Sander
för PPE-gruppen

Betänkande A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av den gemensamma marknadsordningen och 
andra förordningar
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 31a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga VII – del Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) I bilaga VII ska följande del Ia 
införas:
DEL Ia Kött, köttprodukter och 
köttberedningar
I. Definitioner
I denna del av denna bilaga avses med 
kött alla ätbara delar av de djur som avses 
i punkt 1.2–1.8 i bilaga I till förordning 
(EG) nr 853/2004, inklusive blod.
Med köttberedningar avses färskt kött, 
inklusive finfördelat kött, till vilket 
livsmedel, smakämnen eller andra 
tillsatser har tillförts eller vilket har 
genomgått processer som inte ändrar 
köttets muskelfiberstruktur så mycket att 
de egenskaper som är karakteristiska för 
färskt kött har försvunnit.
Med köttprodukter avses bearbetade 
produkter som framställs genom 
bearbetning av kött eller genom vidare 
bearbetning av sådana bearbetade 
produkter och vars snittyta visar att 
produkten inte längre har de egenskaper 
som är karakteristiska för färskt kött.
II. Varubeskrivningar
De beteckningar som hänför sig till kött 
samt varubeskrivningar och benämningar 
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som används för kött, styckningsdelar och 
köttprodukter i enlighet med artikel 17 i 
förordning (EU) nr 1169/2011 ska endast 
användas för ätbara delar av djuren och 
för produkter som innehåller kött.
De varubeskrivningar som används för att 
beteckna fjäderfäprodukter och 
styckningsdelar av fjäderfäkött som anges 
i artikel 1 i förordning (EU) nr 543/2008, 
i vilken detaljerade bestämmelser 
fastställs för tillämpningen av de 
bestämmelser som antagits på grundval av 
rådets förordning (EG) nr 1234/2007, ska 
endast få användas för ätbara delar av 
djuren och för produkter som innehåller 
fjäderfäkött.
Dessa varubeskrivningar får inte 
användas eller anges i märkningen för att 
beskriva, saluföra eller göra reklam för 
livsmedel som innehåller mer än 3 % 
vegetabiliskt protein.

Or. en

Motivering

För att säkerställa öppenhet på marknaden, uppfylla konsumenternas förväntningar och 
beakta köttmarknadens utveckling syftar detta ändringsförslag till att införa definitioner som 
hänför sig till kött, köttprodukter och köttberedningar och att skydda varubeskrivningar som 
hänför sig till kött, styckningsdelar och köttprodukter från användning för produkter som inte 
innehåller kött eller inte kommer från en ätbar del av de berörda djuren. Viss flexibilitet bör 
tillåtas för livsmedel som innehåller kött eller en ätbar del av de berörda djuren samt högst 
3 % vegetabiliskt protein.


