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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 31a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Anness VII – Parti Ia (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) Fl-Anness VII, tiddaħħal il-parti li 
ġejja:
"PARTI Ia
Laħam, prodotti tal-laħam u preparati tal-
laħam
Għall-finijiet ta' din il-Parti ta' dan l-
Anness, "laħam" tfisser il-partijiet tal-
annimali li jistgħu jittieklu kif imsemmi 
fil-punti 1.2 sa 1.8 tal-Anness I tar-
Regolament (KE) Nru 853/2004, inkluż 
id-demm.
L-ismijiet relatati mal-laħam li jaqgħu 
taħt l-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 
Nru 1169/2011 u li s-soltu jintużaw għal-
laħam u qatgħat tal-laħam għandhom 
ikunu riżervati għall-partijiet tal-annimali 
li jistgħu jittieklu, sakemm l-ismijiet ma 
jkunux ikkwalifikati b'termini li jindikaw 
b'mod ċar li l-ikel inkwistjoni ma fihx 
partijiet tal-annimali li jistgħu jittieklu.
"Preparati tal-laħam" tfisser laħam frisk, 
inkluż laħam mqatta' biċċiet żgħar, li 
miegħu żdied ikel ieħor, ħwawar, jew 
addittivi jew li jkun għadda minn proċessi 
li ma jbiddlux biżżejjed l-istruttura interna 
tal-fibri tal-muskoli tal-laħam
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biex jiġu eliminati l-karatteristiċi ta' 
laħam frisk.
"Prodotti tal-laħam" tfisser prodotti 
pproċessati li jirriżultaw mill-ipproċessar 
ta' laħam jew mill-ipproċessar ulterjuri ta' 
prodotti pproċessati bħal-dawn, ħalli l-
wiċċ maqtugħ ma jkunx juri iktar il-
karatteristiċi ta' laħam frisk.
L-ismijiet li jaqgħu taħt l-Artikolu 17 tar-
Regolament (UE) Nru 1169/2011 u li s-
soltu jintużaw għall-preparazzjonijiet tal-
laħam u l-prodotti tal-laħam għandhom 
jiġu riżervati għall-preparazzjonijiet u l-
prodotti li fihom il-laħam, sakemm l-
ismijiet ma jkunux ikkwalifikati b'termini 
li jindikaw b'mod ċar li l-ikel inkwistjoni 
ma fihx partijiet tal-annimali li jistgħu 
jittieklu.
L-ismijiet tal-prodotti u l-qatgħat tat-tjur 
iddefiniti fir-Regolament (UE) 
Nru 543/2008, li jistabbilixxi regoli 
ddettaljati għall-applikazzjoni tar-
Regolament tal-Kunsill (UE) 
Nru 1234/2007 fir-rigward tal-istandards 
tal-kummerċjalizzazzjoni għal-laħam tat-
tjur għandhom jiġu riżervati għall-
partijiet tal-annimali li jistgħu jittieklu, 
sakemm l-ismijiet ma jkunux ikkwalifikati 
b'termini li jindikaw b'mod ċar li l-ikel 
inkwistjoni ma fihx partijiet tal-annimali 
li jistgħu jittieklu. Dan il-paragrafu 
għandu japplika wkoll għall-
preparazzjonijiet u l-prodotti li fihom il-
laħam tat-tjur.
It-termini kwalifikattivi użati biex 
jindikaw li ikel, preparazzjonijiet, u 
prodotti msemmija fis-subparagrafi 
preċedenti ma fihomx partijiet tal-
annimali li jistgħu jittieklu jistgħu 
jinkludu, pereżempju, "ibbażati fuq il-
pjanti", "mingħajr laħam", "vegan", 
"veġetarjan" jew "veggie"."
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