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31a) W Załączniku VII dodaje się część 
w brzmieniu:
„CZĘŚĆ I a
Mięso, produkty mięsne i surowe wyroby 
mięsne
Do celów niniejszej części załącznika 
»mięso« oznacza jadalne części zwierząt, o 
których mowa w pkt 1.2–1.8 załącznika I 
do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, w 
tym krew.
Nazwy związane z mięsem objęte art. 17 
rozporządzenia (UE) nr 1169/2011, które 
są zwykle stosowane do mięsa i kawałków 
mięsa, są zastrzeżone dla jadalnych części 
zwierząt, chyba że nazwy te są opatrzone 
terminami wyraźnie wskazującymi, że 
dana żywność nie zawiera jadalnych 
części zwierząt.
»Surowe wyroby mięsne« oznaczają 
świeże mięso, w tym mięso rozdrobnione 
na kawałki, do którego dodano środki 
spożywcze, środki smakowe lub dodatki, 
lub które poddano procesom, które nie 
zmieniają wewnętrznej struktury włókien 
mięśniowych mięsa
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w stopniu wystarczającym do 
wyeliminowania cech świeżego mięsa.
»Produkty mięsne« to wyroby 
przetworzone, uzyskane w wyniku 
przetworzenia mięsa lub dalszego 
przetworzenia takich wyrobów 
przetworzonych, co w konsekwencji 
powoduje usunięcie właściwości mięsa 
świeżego z powierzchni obrobionej.
Nazwy objęte art. 17 rozporządzenia (UE) 
nr 1169/2011, które są zwykle stosowane 
do surowych wyrobów mięsnych i 
produktów mięsnych, są zastrzeżone dla 
surowych wyrobów i produktów 
zawierających mięso, chyba że nazwy te są 
opatrzone terminami wyraźnie 
wskazującymi, że dana żywność nie 
zawiera jadalnych części zwierząt.
Nazwy produktów drobiowych i kawałków 
drobiu określone w rozporządzeniu (UE) 
nr 543/2008 ustanawiającym szczegółowe 
przepisy wykonawcze do rozporządzenia 
Rady (UE) nr 1234/2007 w sprawie norm 
handlowych w odniesieniu do mięsa 
drobiowego są zastrzeżone dla jadalnych 
części zwierząt, chyba że nazwy te są 
opatrzone terminami wyraźnie 
wskazującymi, że dana żywność nie 
zawiera jadalnych części zwierząt. 
Niniejszy ustęp stosuje się również do 
surowych wyrobów i produktów 
zawierających mięso drobiowe.
Określenia wskazujące, że środki 
spożywcze, surowe wyroby i produkty, o 
których mowa w poprzednich akapitach, 
nie zawierają jadalnych części zwierząt, 
mogą obejmować na przykład określenia: 
„na bazie roślinnej”, „bez mięsa”, 
„odpowiedni dla wegan”, „odpowiedni dla 
wegetarian” lub „veggie”.”
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