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(31a) VII lisasse lisatakse järgmine osa:
„I a OSA
Liha, lihatooted ja lihavalmistised
„Liha“ – käesoleva lisa selle osa 
tähenduses määruse (EÜ) nr 853/2004 
I lisa punktides 1.2.–1.8. osutatud 
loomade söödavad osad, sealhulgas veri.
Määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 17 alla 
kuuluvaid lihaga seotud nimetusi, mida 
tavaliselt kasutatakse liha ja liha 
jaotustükkide puhul, kasutatakse üksnes 
loomade söödavate osade kohta, välja 
arvatud juhul, kui nimetused on 
määratletud sõnadega, mis näitavad 
selgelt, et kõnealune toit ei sisalda 
loomade söödavaid osi.
„Lihavalmistised“ – värske liha, 
sealhulgas osadeks tükeldatud liha, 
millele on lisatud toiduaineid, 
maitseaineid või lisaaineid või mida on 
töödeldud viisil, mis ei muuda liha 
sisemiste lihaskiudude struktuuri
piisavalt, et kõrvaldada värske liha 
omadused.
„Lihatooted“ – liha töötlemise saadused 
või selliste töödeldud toodete edasise 
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töötlemise saadused, mille pinnalõige 
näitab, et tootel puuduvad värske liha 
iseloomulikud omadused.
Määruse (EL) nr1169/2011 artikli 17 alla 
kuuluvaid nimetusi, mida tavaliselt 
kasutatakse lihavalmististe ja -toodete 
puhul, kasutatakse ainult liha sisaldavate 
valmististe ja toodete kohta, välja arvatud 
juhul, kui nimetused on määratletud 
sõnadega, mis näitavad selgelt, et 
kõnealune toit ei sisalda loomade 
söödavaid osi.
Määruses EÜ) nr 543/2008 (millega 
kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 
1234/2007 (teatavate kodulinnuliha 
turustusnormide kohta) üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad) määratletud 
kodulinnuliha ja -jaotustükkide nimetusi 
kasutatakse ainult lindude söödavate 
osade kohta, välja arvatud juhul, kui 
nimetused on määratletud sõnadega, mis 
näitavad selgelt, et kõnealune toit ei 
sisalda lindude söödavaid osi. Käesolevat 
lõiget kohaldatakse ka kodulinnuliha 
sisaldavate valmististe ja toodete suhtes.
Määratlused, millega näidatakse, et 
eelmistes lõikudes osutatud toiduained, 
valmistised ja tooted ei sisalda loomade 
söödavaid osi, võivad sisaldada näiteks 
sõnu „taimepõhine“, „lihavaba“, 
„veganitoit“, „taimetoit“.
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