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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 31 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo I a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) VII priede įterpiama ši dalis:
„Ia DALIS
Mėsa, mėsos gaminiai ir mėsos 
pusgaminiai
Pagal šio priedo šią dalį mėsa – 
Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 
1.2–1.8 punktuose nurodytos gyvūnų 
valgomosios dalys, įskaitant kraują.
Su mėsa susiję terminai ir pavadinimai, 
kuriems taikomas Reglamento (ES) 
Nr. 1169/2011 17 straipsnis ir kurie šiuo 
metu naudojami mėsai ir mėsos gabalams 
apibrėžti, yra skirti tik gyvūnų 
valgomosioms dalims, išskyrus atvejus, 
kai pavadinimai apibūdinami žodžiais, 
kurie aiškiai nurodo, kad atitinkamame 
maisto produkte nėra gyvūnų valgomųjų 
dalių.
Mėsos pusgaminis – šviežia mėsa, 
įskaitant smulkintą mėsą, į kurią pridėta 
maisto produktų, prieskonių arba priedų, 
arba kurios vidinė raumenų skaidulų 
struktūra dėl apdorojimo nėra 
pakankamai pakitusi, 
kad prarastų šviežios mėsos savybes.



AM\1215933LT.docx PE658.378v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Mėsos gaminiai – perdirbti produktai, 
gaunami iš perdirbtos mėsos arba iš 
tolesnio tokių perdirbtų produktų 
perdirbimo, taip, kad iš atpjauto 
paviršiaus matyti, jog šis produktas 
nebeturi šviežios mėsos savybių.
Pavadinimai, kuriems taikomas 
Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 17 
straipsnis ir kurie šiuo metu naudojami 
mėsos pusgaminiams ir mėsos gaminiams 
apibrėžti, yra skirti tik gyvūnų 
pusgaminiams ir gaminiams, kuriuose yra 
mėsos, išskyrus atvejus, kai pavadinimai 
apibūdinami žodžiais, kurie aiškiai 
nurodo, kad atitinkamame maisto 
produkte nėra gyvūnų valgomųjų dalių.
Paukštienos gaminių ir gabalų 
pavadinimai, apibrėžti Reglamente (ES) 
Nr. 543/2008, kuriuo nustatomos išsamios 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 
dėl tam tikrų prekybos paukštiena 
standartų įgyvendinimo taisyklės, yra 
skirti gyvūnų valgomosioms dalims ir 
gaminiams, kurių sudėtyje yra 
paukštienos, apibūdinti, išskyrus atvejus, 
kai pavadinimai apibūdinami žodžiais, 
kurie aiškiai nurodo, kad atitinkamame 
maisto produkte nėra gyvūnų valgomųjų 
dalių. Ši dalis taip pat taikoma 
pusgaminiams ir gaminiams, kurių 
sudėtyje yra paukštienos.
Apibūdinamieji terminai, kuriais 
nurodoma, kad pirmesnėse pastraipose 
nurodytame maiste, pusgaminiuose ir 
gaminiuose nėra gyvūnų valgomųjų dalių, 
gali būti, pavyzdžiui, „augalinis“, „be 
mėsos“, „veganiškas“ arba 
„vegetariškas“.

Or. en


