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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) I bilaga VII ska följande del 
införas:
”DEL Ia
Kött, köttprodukter och köttberedningar
I denna del av denna bilaga avses med 
kött alla ätbara delar av de djur som avses 
i punkt 1.2–1.8 i bilaga I till förordning 
(EG) nr 853/2004, inklusive blod.
De beteckningar som hänför sig till kött 
och som omfattas av artikel 17 i 
förordning (EU) nr 1169/2011 och 
vanligtvis används för kött och 
styckningsdelar ska endast användas för 
ätbara delar av djuren, såvida inte 
beteckningarna avgränsas med begrepp 
som tydligt anger att livsmedlet i fråga 
inte innehåller ätbara delar av djur.
Med köttberedningar avses färskt kött, 
inklusive finfördelat kött, till vilket 
livsmedel, smakämnen eller andra 
tillsatser har tillförts eller vilket har 
genomgått processer som inte ändrar 
köttets muskelfiberstruktur så mycket att 
de egenskaper som är karakteristiska för 
färskt kött har försvunnit.
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Med köttprodukter avses bearbetade 
produkter som framställs genom 
bearbetning av kött eller genom vidare 
bearbetning av sådana bearbetade 
produkter och vars snittyta visar att 
produkten inte längre har de egenskaper 
som är karakteristiska för färskt kött.
De beteckningar som omfattas av 
artikel 17 i förordning (EU) nr 1169/2011 
och som vanligtvis används för 
köttberedningar och köttprodukter ska 
endast användas för beredningar och 
produkter som innehåller kött, såvida inte 
beteckningarna avgränsas med begrepp 
som tydligt anger att livsmedlet i fråga 
inte innehåller ätbara delar av djur.
Beteckningar för fjäderfäprodukter och 
styckningsdelar av fjäderfäkött enligt 
definitionen i förordning (EU) nr 
543/2008 om tillämpningsföreskrifter för 
rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när 
det gäller handelsnormer för fjäderfäkött 
ska endast användas för ätbara delar av 
djuren, såvida inte beteckningarna 
avgränsas med begrepp som tydligt anger 
att livsmedlet i fråga inte innehåller 
ätbara delar av djur. Denna punkt ska 
även tillämpas på beredningar och 
produkter som innehåller fjäderfäkött.
De avgränsande begrepp som kan 
användas för att ange att de livsmedel, 
beredningar och produkter som avses i 
föregående stycken inte innehåller ätbara 
delar av djur är begrepp som till exempel 
”växtbaserad”, ”köttfri”, ”vegansk”, 
”vegetarisk” eller ”veggie”.”
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