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Amendamentul 281
Benoît Biteau, Francisco Guerreiro
în numele Grupului Verts/ALE
Anja Hazekamp
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa VII – Partea I a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) În anexa VII se inserează 
următoarea parte:
„Partea Ia
Carne, produse din carne și preparate din 
carne
În sensul prezentei părți din această 
anexă, „carne” înseamnă părțile 
comestibile din animale menționate la 
punctele 1.2-1.8 din anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 853/2004, inclusiv 
sângele.
Denumirile legate de carne care intră sub 
incidența articolului 17 din Regulamentul 
(UE) nr. 1169/2011 și care sunt de obicei 
utilizate pentru carne și pentru carnea 
tranșată sunt rezervate pentru părțile 
comestibile din animale, cu excepția 
cazului în care denumirile respective sunt 
însoțite de termeni care indică în mod clar 
că produsul alimentar în cauză nu 
conține părți comestibile din animale.
„Preparate din carne” înseamnă carnea 
proaspătă, inclusiv carnea care a fost 
secționată în fragmente, căreia i se 
adaugă produse alimentare, condimente 
sau aditivi sau care a fost supusă unei 
prelucrări care nu modifică suficient 
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structura fibroasă internă a mușchilor
pentru a determina dispariția 
caracteristicilor cărnii proaspete.
„Produse din carne” înseamnă produsele 
prelucrate care rezultă din prelucrarea 
cărnii sau din prelucrarea produselor 
astfel prelucrate, astfel încât suprafața de 
tranșare permite constatarea dispariției 
caracteristicilor de carne proaspătă.
Denumirile care intră sub incidența 
articolului 17 din Regulamentul (UE) nr. 
1169/2011 și care sunt de obicei utilizate 
pentru preparatele din carne și pentru 
produsele din carne sunt rezervate pentru 
preparatele și produsele care conțin 
carne, cu excepția cazului în care 
denumirile respective sunt însoțite de 
termeni care indică în mod clar că 
produsul alimentar în cauză nu conține 
părți comestibile din animale.
Denumirile produselor din carne de 
pasăre și cărnii de pasăre tranșate, astfel 
cum sunt definite în Regulamentul (CE) 
nr. 543/2008 de stabilire a normelor de 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
1234/2007 al Consiliului în ceea ce 
privește standardele de comercializare a 
cărnii de pasăre, sunt rezervate părților 
comestibile din animale, cu excepția 
cazului în care denumirile respective sunt 
însoțite de termeni care indică în mod clar 
că produsul alimentar în cauză nu 
conține părți comestibile din animale. 
Prezentul paragraf se aplică, de 
asemenea, preparatelor și produselor care 
conțin carne de pasăre.
Printre termenii calificativi utilizați 
pentru a indica faptul că produsele 
alimentare, preparatele și produsele 
menționate în paragrafele anterioare nu 
conțin părți comestibile din animale se pot 
număra, de exemplu, „pe bază de plante”, 
„fără carne”, „vegan” sau „vegetarian”.”
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