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Komission teksti Tarkistus

31 a) Lisätään liitteeseen VII kohta 
seuraavasti:
”I a OSA
Liha, lihavalmisteet ja 
raakalihavalmisteet
Tämän liitteen tässä osassa ’lihalla’ 
tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 853/2004 
liitteessä I olevissa 1.2–1.8 kohdassa 
tarkoitettuja eläinten syötäviä osia sekä 
verta.
Lihasta käytettävät termit ja nimet, jotka 
kuuluvat asetuksen (EU) N:o 1169/2011 
17 artiklan soveltamisalaan ja joita 
käytetään yleensä lihasta ja paloitellusta 
lihasta, on varattava eläinten syötäville 
osille, ellei nimiä ole määritelty 
ilmaisuilla, jotka osoittavat selvästi, että 
kyseinen elintarvike ei sisällä eläinten 
syötäviä osia.
’Raakalihavalmisteilla’ tarkoitetaan 
tuoretta lihaa, jauheliha mukaan 
luettuna, johon on lisätty elintarvikkeita, 
mausteita tai lisäaineita tai jota on 
jalostettu, mutta ei kuitenkaan niin, että 
lihan sisäinen lihassyyrakenne olisi 
muuttunut
ja tuoreen lihan ominaisuudet olisivat 
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kadonneet.
’Lihavalmisteilla’ tarkoitetaan jalostettuja 
tuotteita, jotka syntyvät lihan jalostuksen 
tai näiden jalostettujen tuotteiden 
jatkokäsittelyn tuloksena siten, että 
leikkuupinnan perusteella voidaan todeta, 
että tuoreen lihan ominaisuudet ovat 
kadonneet.
Nimet, jotka kuuluvat asetuksen 
(EU) N:o 1169/2011 17 artiklan 
soveltamisalaan ja joita käytetään yleensä 
raakalihavalmisteista ja lihatuotteista, on 
varattava lihaa sisältäville valmisteille ja 
tuotteille, ellei nimiä ole määritelty 
ilmaisuilla, jotka osoittavat selvästi, että 
kyseinen elintarvike ei sisällä eläinten 
syötäviä osia.
Asetuksessa (EU) N:o 543/2008, jossa 
vahvistetaan neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt siipikarjanlihan 
kaupan pitämisen vaatimusten osalta, 
määritellyt siipikarjatuotteiden ja 
siipikarjan palojen nimet tarkoittavat 
eläinten syötäviä osia, ellei nimiä ole 
määritelty ilmaisuilla, jotka osoittavat 
selvästi, että kyseinen elintarvike ei sisällä 
eläinten syötäviä osia.” Tätä kohtaa 
sovelletaan myös siipikarjanlihaa 
sisältäviin valmisteisiin ja tuotteisiin.
Laatua määrittäviä ilmaisuja, joita 
käytetään osoittamaan, että edellisissä 
alakohdissa tarkoitetut elintarvikkeet, 
valmisteet ja tuotteet eivät sisällä eläinten 
syötäviä osia, voivat olla esimerkiksi 
”kasvipohjainen”, ”lihaton”, ”vegaani”, 
”kasvisruoka” tai ”veggie”.”
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