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Predlog spremembe 281
Benoît Biteau, Francisco Guerreiro
v imenu skupine Verts/ALE
Anja Hazekamp
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0198/2019
Eric Andrieu
Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov 
in drugih uredb
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 31 a (novo)
Uredba (EU) št. 1308/2013
Priloga VII – Del I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31a) v Prilogi VII se vstavi naslednji 
del:
„DEL Ia
Meso, mesni proizvodi in mesni pripravki
Za namene tega dela te priloge „meso“ 
pomeni užitne dele živali iz točk 1.2 do 1.8 
Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004, 
vključno s krvjo.
Izrazi in imena v zvezi z mesom, na katere 
se nanaša člen 17 Uredbe (EU) 
št. 1169/2011 in se trenutno uporabljajo 
za meso in kose mesa, se rezervirajo 
izključno za užitne dele živali, razen če so 
ta poimenovanja takšna, da jasno kažejo, 
da živilo ne vsebuje užitnih delov živali.
„Mesni pripravki“ pomenijo sveže meso, 
vključno z mesom, sesekljanim na koščke, 
ki so mu dodana živila, začimbe ali 
dodatki ali je obdelano s postopkom, ki ne 
spremeni notranje strukture mišičnih 
vlaken mesa v tolikšni meri,
da bi se izgubile značilnosti svežega mesa.
„Mesni proizvodi“ pomeni predelane 
proizvode, pridobljene s predelavo mesa 
ali z nadaljnjo predelavo takšnih 



AM\1215933SL.docx PE658.378v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

predelanih proizvodov, pri čemer zarezana 
površina kaže, da proizvod nima več 
značilnosti svežega mesa.
Izrazi in imena, na katere se nanaša člen 
17 Uredbe (EU) št. 1169/2011 in se 
navadno uporabljajo za mesne pripravke 
in proizvode, se rezervirajo izključno za 
pripravke in proizvode, ki vsebujejo meso, 
razen če so ta poimenovanja takšna, da 
jasno kažejo, da živilo ne vsebuje užitnih 
delov živali.
Izrazi in imena za perutninske proizvode 
in kose, opredeljene v Uredbi (EU) 
št. 543/2008 o uvedbi podrobnih pravil za 
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 
glede tržnih standardov za perutninsko 
meso, se rezervirajo izključno za užitne 
dele živali, razen če so ta poimenovanja 
takšna, da jasno kažejo, da živilo ne 
vsebuje užitnih delov živali. Ta odstavek 
velja tudi za pripravke in proizvode, ki 
vsebujejo perutninsko meso.
Poimenovanja za označevanje, da živila, 
pripravki in proizvodi iz prejšnjih 
odstavkov ne vsebujejo užitnih delov 
živali, so med drugim „rastlinski“, 
„brezmesni“, „veganski“ in 
„vegetarijanski“.“
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