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Návrh nařízení
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Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha VII – část I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

31a) V příloze VII se vkládá nová část, 
která zní:
„ČÁST Ia
Maso, masné výrobky a masné polotovary
Pro účely této části této přílohy se 
„masem“ rozumí poživatelné části zvířat, 
jak je uvedeno v bodech 1.2 až 1.8 přílohy 
I nařízení (ES) č. 853/2004, včetně krve.
Názvy související s masem, které spadají 
do působnosti článku 17 nařízení (EU) č. 
1169/2011 a jsou obvykle používány pro 
maso a porcované maso, jsou vyhrazeny 
výlučně pro poživatelné části zvířat, a to 
pokud nejsou názvy vymezeny pomocí 
pojmů, které jednoznačně uvádějí, že daná 
potravina neobsahuje poživatelné části 
zvířat. 
„Masnými polotovary“ se rozumí čerstvé 
maso, včetně rozmělněného masa, ke 
kterému byly přidány potraviny, koření 
nebo přídavné látky anebo které bylo 
podrobeno ošetření, jež nemění vnitřní 
strukturu svalových vláken masa natolik, 
aby došlo k vymizení vlastností čerstvého 
masa.
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„Masnými výrobky“ se rozumějí 
zpracované výrobky získané zpracováním 
masa nebo dalším zpracováním takto 
zpracovaných výrobků tak, že z řezné 
plochy je zřejmé, že produkt pozbyl znaků 
charakteristických pro čerstvé maso.
Názvy, které spadají do působnosti článku 
17 nařízení (EU) 1169/2011 a jsou 
obvykle používány pro masné polotovary a 
masné výrobky,  jsou vyhrazeny pro 
polotovary a výrobky obsahující maso, a 
to pokud nejsou názvy vymezeny pomocí 
pojmů, které jednoznačně uvádějí, že daná 
potravina neobsahuje poživatelné části 
zvířat. 
 Názvy drůbežích produktů a děleného 
drůbeží ho masa definované v nařízení 
(EU) č. 543/2008, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 
1234/2007, pokud jde o obchodní normy 
pro drůbeží maso, jsou vyhrazeny výlučně 
pro jedlé části zvířat, a to pokud nejsou 
názvy vymezeny pomocí pojmů, které 
jednoznačně uvádějí, že daná potravina 
neobsahuje poživatelné části zvířat.  Tento 
odstavec se vztahuje také na polotovary a 
produkty obsahující drůbeží maso. 
Vymezující pojmy používané k označení 
toho, že potraviny, polotovary a produkty 
uvedené v předchozím pododstavci 
neobsahují jedlé části zvířat, mohou 
zahrnovat například pojmy, jako je 
„rostlinného původu“, „bezmasý“, 
„veganský“, „vegetariánský“ nebo 
„zeleninový“. 
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