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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Продуктите, внесени от 

Европейския съюз, трябва да 

отговарят на същите изисквания по 

отношение на производството и 

търговската им реализация – в 

частност по отношение на 

хранителната безопасност, 

социалните норми и нормите на 

хуманно отношение към животните, 

както собственото производство на 

Съюза, и само при тези условия могат 

да бъдат издадени съответните 

лицензии за внос. 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Суровият алкохол с алкохолно 

съдържание под 96 % по обем, който 

запазва органолептичните качества, 

свързани с основните суровини, 

използвани при неговото 

производство, се третира като 

етилов алкохол по смисъла на точка 

1, при условие че след допълнителна 

преработка въпросният суров алкохол 

се предлага на пазара или се използва 

като етилов алкохол по смисъла на 

точка 1. 
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