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Módosítás 3
Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ugyanakkor, a Bizottság által  elfogadandó 
rendelkezésekkel összhangban, lehetséges 
az ilyen alkalmasságot megjelölni azon 
normál fogyasztásra szánt élelmiszerek
esetén, amelyek alkalmasak különleges 
táplálkozási célokra.

Ugyanakkor, a Bizottság által  elfogadandó 
rendelkezésekkel összhangban, lehetséges 
az ilyen alkalmasságot megjelölni azon 
normál fogyasztásra szánt
agrárélelmiszerek esetén, amelyek
természetesen alkalmasak különleges 
táplálkozási célokra.

Or. it

Indokolás

A táplálkozásról szóló legutóbbi rendeletek (1924/2006 és 1925/2006) szóhasználatában a 
„természetesen” szó olyan élelmiszerekre vonatkozik, amelyek természetes állapotukban 
bizonyos tulajdonságokkal rendelkeznek, függetlenül a feldolgozás későbbi szakaszaiban 
hozzáadott anyagoktól. Logikus ugyanezt a megközelítést alkalmazni ebben az irányelvben 
irányuló javaslatban is. Továbbá, az olyan termékek támogatásán kívül, amelyek 
természetüknél fogva rendelkeznek bizonyos tulajdonságokkal, ez a megközelítés elősegítheti 
mind a mezőgazdasági, mind a táplálkozási érdekekre vonatkozó sokféleséggel kapcsolatos 
kutatást és innovációt.

Módosítás 4
Miroslav Ouzký

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A különleges táplálkozási célokra szánt 
és a tudományos és technológiai 
fejlődésből származó élelmiszerek gyors 
forgalomba hozatala érdekében a Bizottság 
– az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatósággal folytatott konzultációt 
követően és a 15. cikk (2) bekezdésében 

2. A különleges táplálkozási célokra szánt 
és a tudományos és technológiai 
fejlődésből származó élelmiszerek gyors 
forgalomba hozatala érdekében a Bizottság 
– az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatósággal folytatott konzultációt 
követően – két évre engedélyezheti azon 
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említett  eljárással összhangban – két évre 
engedélyezheti azon élelmiszerek 
forgalomba hozatalát, amelyek 
összetételüket tekintve nem felelnek meg
az I. mellékletben említett különleges 
táplálkozási célokra szánt élelmiszerek 
csoportjaira vonatkozó  egyedi 
irányelveknek.

élelmiszerek forgalomba hozatalát, 
amelyek összetételüket tekintve nem 
felelnek meg az I. mellékletben említett 
különleges táplálkozási célokra szánt 
élelmiszerek csoportjaira vonatkozó
egyedi irányelveknek.

Ezeket az intézkedéseket, amelyek ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, a 15. cikk (3) 
bekezdésében hivatkozott ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Szükség esetén a Bizottság az engedélyező 
határozatát az összetétel megváltozására 
vonatkozó címkézési szabályokkal 
egészítheti ki.

Szükség esetén a Bizottság az engedélyező 
határozatát az összetétel megváltozására 
vonatkozó címkézési szabályokkal 
egészítheti ki.

Or. en

Indokolás

Ezt a rendelkezést az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz kell igazítani.

Módosítás 5
Miroslav Ouzký

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kivételes és világosan meghatározott 
esetekben az első albekezdéstől való 
eltéréseket 15. cikk (2) 
bekezdésében hivatkozott eljárással 
összhangban lehet elfogadni. Az 
eltéréseket az eljárás befejezéséig fenn 
lehet tartani.

Kivételes és világosan meghatározott 
esetekben az első albekezdéstől való 
eltéréseket el lehet elfogadni. Ezeket az 
intézkedéseket, amelyek ezen irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak, a 15. cikk (3) bekezdésében 
hivatkozott ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. Az eltéréseket 
az eljárás befejezéséig fenn lehet tartani.
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Or. en

Indokolás

Ezt a rendelkezést az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz kell igazítani.

Módosítás 6
Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az 1. cikkben említett termékeket a
kiskereskedelemben csak olyan előre 
csomagolt formában adhatják el, amely 
csomagolás a terméket teljes egészében 
befedi.

Az 1. cikkben említett termékeket a 
kiskereskedelemben főszabályként olyan 
előre csomagolt formában adhatják el, 
amely csomagolás a terméket teljes 
egészében befedi. Amennyiben az 
előállítási és a feldolgozási módszerek 
nem változtatják meg a termék azon 
tulajdonságait, amelyek alapján az az 1. 
cikk kategóriáiba sorolható, az 
agrárélelmiszereket önmagukban/előre 
csomagolva lehet árusítani a fogyasztók 
biztonságának veszélyeztetése nélkül. A 
terméket a 9. cikkben meghatározott 
jelzések kísérik.

2. A tagállamok az (1) bekezdéstől  történő 
eltéréseket engedélyezhetnek a 
kiskereskedelem céljaira, feltéve hogy a 
terméket eladásakor a 9.  cikkben 
meghatározott jelzések kísérik.

Or. it

Indokolás

A módosítás célja, hogy az egyes tagállamok által biztosítandó eltérések nélkül lehessen 
önmagukban árusítani bizonyos termékeket, olyan világos feltételek megállapítása mellett, 
amelyek, bár megszorító jellegűek, uniós szinten alkalmazandók. Ezeknek az intézkedéseknek 
az is célja lehet, hogy a mezőgazdasági vállalkozások számára lehetővé váljon egyes nyomon 
követési rendszerek bevezetése, ugyanakkor biztosító legyen a fogyasztók védelme és a 
termékek széles köréből történő választási lehetőség.
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