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Amendement 281
Benoît Biteau, Francisco Guerreiro
namens de Verts/ALE-Fractie
Anja Hazekamp
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0198/2019
Eric Andrieu
Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Bijlage VII – Deel I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) In bijlage VII wordt het 
volgende deel ingevoegd:
“DEEL I bis
Vlees, vleesproducten en vleesbereidingen
Voor de toepassing van dit deel van de 
bijlage wordt onder “vlees” verstaan: 
eetbare delen van de in de punten 1.2 tot 
en met 1.8 van bijlage I bij Verordening 
(EG) nr. 853/2004 bedoelde dieren, 
inclusief het bloed.
De benamingen met betrekking tot vlees 
die onder artikel 17 van Verordening 
(EU) nr. 1169/2011 vallen en doorgaans 
worden gebruikt voor vlees en stukken 
vlees, mogen uitsluitend worden gebruikt 
voor eetbare delen van de dieren, tenzij uit 
de benaming duidelijk blijkt dat het 
betreffende levensmiddel geen eetbare 
delen van dieren bevat.
Onder “vleesbereidingen” wordt verstaan: 
vers vlees, met inbegrip van vlees dat in 
kleine stukken is gehakt, waaraan 
levensmiddelen, kruiderijen of additieven 
zijn toegevoegd of dat een verwerking 
heeft ondergaan die de inwendige 
spierweefselstructuur van het vlees
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niet dermate verandert dat daardoor de 
kenmerken van vers vlees verdwijnen.
Onder “vleesproducten” wordt verstaan: 
verwerkte producten die zijn verkregen 
door verwerking van vlees of door verdere 
verwerking van zulke verwerkte 
producten, zodat op het snijvlak 
geconstateerd kan worden dat de 
kenmerken van vers vlees verdwenen zijn.
De benamingen die onder artikel 17 van 
Verordening (EU) nr. 1169/2011 vallen 
en doorgaans worden gebruikt voor 
vleesbereidingen en -producten, mogen 
uitsluitend worden gebruikt voor 
bereidingen en producten die vlees 
bevatten, tenzij uit de benaming duidelijk 
blijkt dat het betreffende levensmiddel 
geen eetbare delen van dieren bevat.
De benamingen van pluimveeproducten 
en delen van pluimvee in de zin van 
Verordening (EG) nr. 543/2008 houdende 
uitvoeringsbepalingen voor Verordening 
(EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat 
betreft de handelsnormen voor vlees van 
pluimvee mogen uitsluitend worden 
gebruikt voor eetbare delen van de dieren, 
tenzij uit de benaming duidelijk blijkt dat 
het betreffende levensmiddel geen eetbare 
delen van dieren bevat. Deze paragraaf is 
ook van toepassing op bereidingen en 
producten die vlees van pluimvee 
bevatten.
De in de vorige alinea’s bedoelde 
levensmiddelen, bereidingen en producten 
die geen eetbare delen van dieren 
bevatten, worden onder meer aangeduid 
als “plantaardig”, “vleesvrij”, 
“veganistisch”, “vegetarisch” of 
“veggie”.”

Or. en


