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Kommissionens förslag 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:
a) Nöt- och kalvkött.
aa) Fårkött.
b) Vin.
c) Mjölk och mjölkprodukter avsedda 
att användas som livsmedel.
d) Fjäderfäkött.
e) Ägg.
f) Bredbara fetter avsedda att 
användas som livsmedel. 
g) Olivolja och bordsoliver.
h) Griskött.
i) Getkött.
j) Hästkött.
k) Kaninkött.
2. De definitioner, beteckningar eller 
varubeskrivningar som anges i bilaga VII 
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får i unionen användas endast för 
saluföring och främjande av en produkt 
som uppfyller motsvarande krav i bilagan 
i fråga. Bilaga VII kan föreskriva de 
villkor enligt vilka dessa beteckningar 
eller varubeskrivningar skyddas vid 
saluföring eller säljfrämjande åtgärder 
mot obehörigt bruk, olagligt kommersiellt 
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 
varubeskrivningar som anges i bilaga VI. 
Dessa delegerade akter ska vara strikt 
begränsade till styrkta behov som kan 
hänföras till utvecklingen av efterfrågan 
hos konsumenterna, 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.
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.
6. De beteckningar som avses i 
artikel 17 i förordning (EU) nr 1169/2011 
och som för närvarande används för kött, 
styckningsdelar, köttbitar, 
köttberedningar och köttprodukter får 
inte användas för någon annan produkt 
än kött eller produkter som innehåller 
kött.
För att ta hänsyn till konsumenternas 
förväntningar och köttmarknadens 
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utveckling, om livsmedlets exakta 
beskaffenhet framgår av dess traditionella 
användning i enlighet med artikel 3 i 
förordning (EU) nr 1151/2012 och/eller 
om beteckningarna är uppenbara för 
genomsnittskonsumenten och beskriver 
en karakteristisk kvalitet hos livsmedlet, 
ska kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 227 för att komplettera bilaga VII 
med särskilda regler för undantag från 
första stycket för en förteckning över 
definitioner, beteckningar eller 
varubeskrivningar för kött, 
styckningsdelar, köttbitar, 
köttberedningar och köttprodukter, vilka 
nämns i det första stycket.
När kommissionen antar dessa delegerade 
akter ska den i enlighet med artikel 17 i 
förordning (EU) nr 1169/2011 skilja 
mellan föreskrivna beteckningar och 
vedertagna eller beskrivande beteckningar 
beroende på om de är 
livsmedelsbeteckningar som hänvisar till 
användningen av dessa livsmedel eller 
inte.
När det gäller undantag för vegetabiliska 
proteinprodukter ska det i 
varubeteckningen tydligt anges ”utan 
kött”. 

Or. fr


