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Kommissionens forslag 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:
a) oksekød
aa. oksekød
b) vin
c) mælk og mejeriprodukter til konsum
d) fjerkrækød
e) æg
f) smørbare fedtstoffer til konsum og
g) olivenolie- og spiseoliven
h) svinekød
i) gedekød
j) hestekød
k) kaninkød.
2. De definitioner, betegnelser eller 
varebetegnelser, der er fastsat i bilag VII, 
må kun anvendes i Unionen til 
markedsføring og fremme af et produkt, 
der opfylder de relevante krav i nævnte 
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bilag. Bilag VII kan fastsætte de 
betingelser, der i forbindelse med 
afsætning eller salgsfremme kan beskytte 
disse betegnelser eller varebetegnelser 
mod ulovlige anvendelser, kommerciel 
brug, efterligninger eller benævnelser.
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 
udelukkende påviste behov som følge af 
udviklingen i forbrugernes efterspørgsel, 
tekniske fremskridt eller behovet for 
produktinnovation.
4For at sikre, at operatører og 
medlemsstater klart og korrekt forstår de 
definitioner og varebetegnelser, der er 
fastsat i bilag VII, tillægges 
Kommissionen beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 227 vedrørende reglerne for 
fastlæggelse og anvendelse af disse 
definitioner og betegnelser.
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.
6. De betegnelser, der er nævnt i artikel 
17 i forordning (EU) nr. 1169/2011, og 
som i øjeblikket anvendes til kød, 
kødudskæringer, kødstykker, tilberedt kød 
og kødprodukter, må ikke anvendes til 
andre produkter end kød eller 
kødprodukter.
For at tage hensyn til forbrugernes 
forventninger og udviklingen på markedet 
for kød, hvor fødevarens nøjagtige 
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beskaffenhed klart fremgår af dens 
traditionelle anvendelse i 
overensstemmelse med artikel 3 i 
forordning (EU) nr. 1151/2012, og/eller 
hvis det er åbenbart, at betegnelserne er 
udtryk for en gennemsnitsforbruger for at 
beskrive en karakteristisk egenskab ved 
fødevaren, tillægges Kommissionen 
beføjelse til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
227 med henblik på at supplere bilag VII 
med særlige regler vedrørende 
undtagelser fra første afsnit for en liste 
over definitioner, betegnelser eller 
varebetegnelser for kød, kødudskæringer, 
kødstykker, kødprodukter, tilberedt kød og 
de kødprodukter, der er opført i første 
afsnit.
I forbindelse med vedtagelsen af disse 
delegerede retsakter sondrer 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 17 i forordning (EU) nr. 1169/2011 
med, at der skelnes mellem de 
forskriftmæssige betegnelser og 
betegnelser, der er sædvanlige eller 
beskrivende, alt efter om der er tale om 
fødevarebetegnelser, der henviser til den 
pågældende fødevares anvendelse.
For undtagelser vedrørende vegetabilske 
proteinprodukter skal varebetegnelsen 
klart angive "uden kød". 
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