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Kommissionens forslag Ændringsforslag

31 a) I bilag VII indføjes følgende del:
"DEL Ia
Kød, kødprodukter og tilberedt kød
I denne del af dette bilag forstås ved 
"kød": de spiselige dele af dyr som 
omhandlet i punkt 1.2 til 1.8 i bilag I til 
forordning (EF) nr. 853/2004, herunder 
blod.
De kødrelaterede varebetegnelser, der er 
omfattet af artikel 17 i forordning (EU) 
nr. 1169/2011, og som normalt anvendes 
til kød og udskæringer af kød, er 
forbeholdt spiselige dele af dyrene, 
medmindre betegnelserne består af ord, 
der klart angiver, at den pågældende 
fødevare ikke indeholder spiselige dele af 
dyr.
"Tilberedt kød": fersk kød, herunder kød, 
der er skåret til småkød, som er blevet 
tilsat fødevarer, krydderier eller 
tilsætningsstoffer, eller som har 
gennemgået processer, der ikke ændrer 
kødets indre muskelfiberstruktur 
så meget, at karakteristikaene ved fersk 
kød er fjernet.
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"Kødprodukter": forarbejdede produkter 
der hidrører fra forarbejdning af kød eller 
fra videreforarbejdning af sådanne 
forarbejdede produkter, således at 
snitfladen viser, at produktet ikke længere 
har fersk køds karakteristika.
Varebetegnelser, som er omfattet af 
artikel 17 i forordning (EU) nr. 
1169/2011, og som normalt anvendes til 
tilberedt kød og kødprodukter, er 
forbeholdt tilberedt kød og produkter, der 
indeholder kød, medmindre betegnelserne 
består af ord, der klart angiver, at den 
pågældende fødevare ikke indeholder 
spiselige dele af dyr.
Betegnelser for fjerkræprodukter og 
udskæringer, som de er defineret i 
forordning (EF) nr. 543/2008 om 
gennemførelsesbestemmelser til Rådets 
forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt 
angår handelsnormer for fjerkrækød, 
forbeholdes udelukkende spiselige dele af 
dyrene, medmindre betegnelserne består 
af ord, der klart angiver, at den 
pågældende fødevare ikke indeholder 
spiselige dele af dyr. Dette stykke finder 
også anvendelse på tilberedt fjerkrækød 
og produkter, der indeholder fjerkrækød.
De ord, der anvendes til at angive, at 
fødevarer, tilberedte fødevarer og 
produkter som nævnt i de foregående 
afsnit ikke indeholder spiselige dele af 
dyr, kan f.eks. være "plantebaseret", 
"kødfri", "vegansk", "vegetar" eller 
"veggie"."

Or. en


