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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
VII pielikums – I.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Regulas VII pielikumā iekļauj 
šādu daļu:
“Ia DAĻA
Gaļa, gaļas produkti un gaļas 
izstrādājumi
Šā pielikuma šīs daļas nozīmē “gaļa” ir 
dzīvnieku ēdamās daļas, kā minēts 
Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 
1.2.–1.8. punktā, tostarp asinis.
Ar gaļu saistītos nosaukumus, uz kuriem 
attiecas Regulas (ES) Nr. 1169/2011 
17. pants un kurus parasti izmanto gaļas 
un gaļas izcirtņu apzīmēšanai, izmanto, 
lai apzīmētu dzīvnieku ēdamās daļas, ja 
vien nosaukumos nav skaidru norāžu, ka 
attiecīgais pārtikas produkts nesatur 
dzīvnieku ēdamās daļas.
“Gaļas izstrādājumi” ir svaiga gaļa, 
tostarp gabalos sadalīta gaļa, kurai 
pievienoti pārtikas produkti, garšvielas vai 
piedevas vai kurai veikta apstrāde, kas 
nav pietiekama, lai izmainītu gaļas iekšējo 
muskuļu šķiedru struktūru un līdz ar to 
iznīcinātu svaigas gaļas īpašības.

“Gaļas produkti” ir pārstrādes produkti, 



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

LV Vienoti daudzveidībā LV

ko iegūst, apstrādājot gaļu vai turpmāk 
apstrādājot šādus pārstrādes produktus tā, 
ka pēc cirtuma vietas ir redzams, ka šim 
produktam vairs nav svaigas gaļas 
īpašību.
Nosaukumus, uz kuriem attiecas Regulas 
(ES) Nr. 1169/2011 17. pants un kurus 
parasti izmanto gaļas izstrādājumu un 
gaļas produktu apzīmēšanai, izmanto, lai 
apzīmētu gaļu saturošus izstrādājumus un 
produktus, ja vien nosaukumos nav 
skaidru norāžu, ka attiecīgais pārtikas 
produkts nesatur dzīvnieku ēdamās daļas.
Putnu gaļas produktu un gabalu 
nosaukumus, kas definēti Regulā (EK) 
Nr. 543/2008 par kārtību, kādā 
piemērojama Padomes Regula (EK) 
Nr. 1234/2007 attiecībā uz mājputnu 
gaļas tirdzniecības standartiem, izmanto, 
lai apzīmētu dzīvnieku ēdamās daļas, ja 
vien nosaukumos nav skaidru norāžu, ka 
attiecīgais pārtikas produkts nesatur 
dzīvnieku ēdamās daļas. Šis punkts 
attiecas arī uz mājputnu gaļu saturošiem 
izstrādājumiem un produktiem.
Apzīmējumi, ko izmanto, lai norādītu, ka 
iepriekšējos apakšpunktos minētie 
pārtikas produkti, izstrādājumi un 
produkti nesatur dzīvnieku ēdamās daļas, 
var būt, piemēram, “augu izcelsmes”, 
“nesatur gaļu”, “vegāns” vai “veģetārs”.”
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