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Pozmeňujúci návrh 281
Benoît Biteau, Francisco Guerreiro
v mene skupiny Verts/ALE
Anja Hazekamp
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0198/2019
Eric Andrieu
Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha VII – časť I a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31 a) V prílohe VII sa vkladá táto časť:
„ČASŤ Ia
Mäso, mäsové výrobky a mäsové 
prípravky
Na účely tejto časti tejto prílohy „mäso“ 
znamená jedlé časti zvierat uvedené v 
bodoch 1.2 až 1.8 prílohy I k nariadeniu 
ES č. 853/2004 vrátane krvi.
Názvy súvisiace s mäsom, na ktoré sa 
vzťahuje článok 17 nariadenia (EÚ) č. 
1169/2011 a ktoré sa zvyčajne používajú 
pre mäso a mäsové kusy, sa vyhradzujú 
výlučne pre jedlé časti zvierat, pokiaľ 
názvy nie sú vymedzené výrazmi, ktoré 
jasne vyjadrujú, že daná potravina 
neobsahuje jedlé časti zvierat.
„Mäsové prípravky“ znamenajú čerstvé 
mäso vrátane mäsa, ktoré bolo posekané 
na kúsky a ku ktorému boli pridané 
potraviny, prísady alebo prídavné látky 
alebo ktoré bolo podrobené procesom, 
ktoré nemenia vnútornú štruktúru 
svalového vlákna mäsa
dostatočne na to, aby vlastnosti mäsových 
výrobkov zmizli.
„Mäsové výrobky“ znamenajú spracované 
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výrobky, ktoré sú výsledkom spracovania 
mäsa alebo ďalšieho spracovania 
takýchto spracovaných výrobkov, pričom 
na povrchu rezu je viditeľné, že výrobok 
už nemá vlastnosti čerstvého mäsa.
Názvy, na ktoré sa vzťahuje článok 17 
nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 a ktoré sa 
zvyčajne používajú pre mäsové prípravky 
a mäsové výrobky, sa vyhradzujú výlučne 
pre prípravky a výrobky obsahujúce mäso, 
pokiaľ názvy nie sú vymedzené výrazmi, 
ktoré jasne vyjadrujú, že daná potravina 
neobsahuje jedlé časti zvierat.
Názvy výrobkov z hydiny a kusy mäsa 
vymedzené v nariadení (EÚ) č. 543/2008, 
ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá 
uplatňovania nariadenia Rady (EÚ) č. 
1234/2007, pokiaľ ide o obchodné normy 
pre hydinové mäso, sa vyhradzujú výlučne 
pre jedlé časti zvierat, pokiaľ názvy nie sú 
vymedzené výrazmi, ktoré jasne vyjadrujú, 
že daná potravina neobsahuje jedlé časti 
zvierat. Tento odsek sa vzťahuje aj na 
prípravky a výrobky obsahujúce hydinové 
mäso.
Vymedzujúce pojmy používané na 
označenie toho, že potraviny, prípravky a 
výrobky uvedené v predchádzajúcich 
pododsekoch neobsahujú jedlé časti 
zvierat, môžu obsahovať napríklad pojmy 
ako „rastlinného pôvodu“, „bezmäsitý“, 
„vegánsky“, „vegetariánsky“ alebo 
„zeleninový“.
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