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Изменение 3
Umberto Guidoni

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – алинея втора

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с разпоредбите, обаче, 
които трябва да бъдат приети от 
Комисията , е възможно за храни, 
предназначени за нормална консумация, 
които са подходящи за специфична 
хранителна употреба, това им качество 
да бъде обозначено.

В съответствие с разпоредбите, обаче, 
които трябва да бъдат приети от 
Комисията, е възможно за 
селскостопански хранителни 
продукти, предназначени за нормална 
консумация, които са подходящи за 
специфична хранителна употреба, това 
им качество да бъде обозначено.

Or. it

Обосновка

The latest regulations on nutrition (1924/2006 and 1925/2006) use the adverb 'naturally' to 
denote foods which, in their natural state, have specific properties, whatever the subsequent 
processing and enrichment phases may entail. It is logical for the same approach to be 
applied in this proposal for a directive. In addition to promoting products which have specific 
inherent properties, this approach can foster scientific research and innovation 'on the 
ground' into varietal characteristics of both agronomic and nutritional interest.

Изменение 4
Miroslav Ouzký

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед бързото пускане на пазара на 
храните, предназначени за специално 
хранене и получени в резултат от 
научнотехническия прогрес, Комисията 
след консултация с Европейската 
агенция за безопасност на храните и в 
съответствие с процедурата, 
съгласно  в член 15, параграф 2 , може 
да разреши пускането на пазара за 

С оглед бързото пускане на пазара на 
храните, предназначени за специално 
хранене и получени в резултат от 
научнотехническия прогрес, Комисията 
след консултация с Европейската 
агенция за безопасност на храните може 
да разреши пускането на пазара за 
период от две години на храни, които не 
са в съответствие с правилата за 
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период от две години на храни, които не 
са в съответствие с правилата за 
състава, предвидени в посочените в 
приложение І специални директиви 
, приложими към групите хранителни 
продукти, предназначени за специфична 
хранителна употреба .

състава, предвидени в посочените в 
приложение І специални 
директиви, приложими към групите 
хранителни продукти, предназначени за 
специфична хранителна употреба .

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, като я 
допълват, се приемат  в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол , посочена в член 
15, параграф 3.

При необходимост Комисията може да 
включи в решението за разрешително 
правила за етикетиране, свързани с 
промените в състава. 

При необходимост Комисията може да 
включи в решението за разрешително 
правила за етикетиране, свързани с 
промените в състава. 

Or. en

Обосновка

This provision should be aligned to the regulatory procedure with scrutiny.

Изменение 5
Miroslav Ouzký

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея втора

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дерогации от първата алинея могат да 
бъдат предвидени в съответствие с 
процедурата, посочена  в член 15, 
параграф 2  в изключителни и ясно 
определени случаи. Дерогациите могат 
да продължат до завършването на тази 
процедура.

Дерогации от първата алинея могат да 
бъдат предвидени в изключителни и 
ясно определени случаи. Тези мерки, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, като я 
допълват, се приемат  в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол , посочена в член 
15, параграф 3. Дерогациите могат да 
продължат до завършването на тази 
процедура.
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Or. en

Обосновка

This provision should be aligned to the regulatory procedure with scrutiny.

Изменение 6
Umberto Guidoni

Предложение за директива
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Продуктите, посочени в член 1, се 
допускат на пазара за продажба на 
дребно само предварително опаковани и 
така, че опаковката напълно да покрива 
продуктите.

Продуктите, посочени в член 1, по 
правило се пускат на пазара за 
продажба на дребно само предварително 
опаковани и така, че опаковката 
напълно да покрива продуктите. 
Селскостопанските хранителни 
продукти могат да бъдат продавани в 
насипно състояние/предварително 
опаковани в хартия, когато 
използваните методи за преработка и 
производство позволяват да се 
запазят непроменени свойствата, въз 
основа на които продуктът може да 
бъде включен в категориите, посочени 
в член 1, без никакъв риск за 
безопасността на потребителите. 
Продуктите се придружават от 
особеностите, предвидени в член 9.

2. Държавите-членки могат да 
допуснат дерогации от параграф 1  за 
целите на търговията на дребно, при 
условие че продуктът е придружен от 
особеностите, предвидени в член 9 по 
времето, когато се пуска на пазара.

Or. it

Обосновка

To enable products to be placed on the market without individual Member States granting 
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derogations for products to be sold loose, while at the same time laying down clear conditions 
which, although restrictive, apply at EU level. These measures may be aimed at enabling 
agricultural undertakings to move forward with the introduction of specific traceability 
systems while, at the same time, protecting consumers and ensuring that they have a wide 
range of products from which to choose.
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