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Pakeitimas 3
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau atsižvelgiant į nuostatas, kurias 
priima Komisija  15 straipsnio 2 dalyje
nurodyta tvarka, leidžiama nurodyti, kad 
įprasti maisto produktai yra tinkami vartoti 
kaip specialios paskirties produktai, jeigu 
jie atitinka šią funkciją.

Tačiau atsižvelgiant į nuostatas, kurias 
priima Komisija 15 straipsnio 2 
dalyje nurodyta tvarka, leidžiama nurodyti, 
kad įprasti žemės ūkio maisto produktai 
yra natūraliai tinkami vartoti kaip 
specialios paskirties produktai, jeigu jie 
atitinka šią funkciją.

Or. it

Pagrindimas

Naujausiuose reglamentuose dėl maisto produktų (Nr. 1924/2006 ir 1925/2006) prieveiksmis 
„natūraliai“ vartojamas apibūdinti maisto produktus, kuriems natūraliomis sąlygomis 
būdingos tam tikros savybės, neatsižvelgiant į tai, kaip jos keičiasi vėlesniais perdirbimo ir 
praturtinimo etapais. Logiška tą patį metodą taikyti ir šiame pasiūlyme dėl direktyvos.
Taikant šį metodą, galima ne tik paskatinti naudoti ypatingų savybių turinčius produktus, bet 
ir sudaryti palankias sąlygas pamatiniams įvairių rūšių savybių, įdomių tiek agronominiu, 
tiek mitybos aspektu, mokslinius tyrimus ir naujovių kūrimą. 

Pakeitimas 4
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad specialiosios paskirties maisto 
produktai, pagaminti taikant mokslo ir 
technologijų pažangą, galėtų greitai patekti 
į rinką, Komisija, pasikonsultavusi su  
Europos maisto saugos tarnyba, 15 
straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka dvejų 
metų laikotarpiui gali išduoti leidimą 
pateikti į rinką maisto produktus, 

Kad specialiosios paskirties maisto 
produktai, pagaminti taikant mokslo ir 
technologijų pažangą, galėtų greitai patekti 
į rinką, Komisija, pasikonsultavusi su  
Europos maisto saugos tarnyba dvejų metų 
laikotarpiui gali išduoti leidimą pateikti į 
rinką maisto produktus, neatitinkančius 
sudėties reikalavimų, nustatytų  I priede 
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neatitinkančius sudėties reikalavimų, 
nustatytų  I priede minimose specialiosiose  
direktyvose  dėl konkretiems mitybos 
tikslams skirtų maisto produktų grupių .

minimose specialiosiose  direktyvose dėl 
konkretiems mitybos tikslams skirtų maisto 
produktų grupių.

Priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas ją 
papildant, priimamos laikantis 15 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Prireikus Komisija gali sprendimą dėl 
leidimo išdavimo papildyti ženklinimo 
taisyklėmis, susijusiomis su sudėties 
pakeitimu. 

Prireikus Komisija gali sprendimą dėl 
leidimo išdavimo papildyti ženklinimo 
taisyklėmis, susijusiomis su sudėties 
pakeitimu. 

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata turėtų būti suderinta su reguliavimo su tikrinimu procedūra.

Pakeitimas 5
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išimtiniais ir aiškiai apibrėžtais atvejais, 
vadovaujantis 15 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta  procedūra, galima numatyti 
nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo 
pirmosios pastraipos. Jos gali būti 
taikomos tol, kol tokia procedūra bus 
visiškai užbaigta.

Išimtiniais ir aiškiai apibrėžtais atvejais 
galima numatyti nuostatas, leidžiančias 
nukrypti nuo pirmosios pastraipos. 
Priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas ją 
papildant, priimamos laikantis 15 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Jos gali būti 
taikomos tol, kol tokia procedūra bus 
visiškai užbaigta.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata turėtų būti suderinta su reguliavimo su tikrinimu procedūra.
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Pakeitimas 6
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 1 straipsnyje nurodytus produktus
leidžiama pateikti į mažmeninę rinką tik 
sufasuotus, o pakuotė turi apgaubti visą 
produktą.

1 straipsnyje nurodyti produktai paprastai 
į mažmeninę rinką pateikiami sufasuoti, o 
pakuotė turi apgaubti visą produktą. Žemės 
ūkio maisto produktai gali būti 
parduodami nesupakuoti arba supakuoti, 
kai dėl naudojamų gamybos ir perdirbimo 
metodų produktų savybės, dėl kurių jie 
gali būti priskirti 1 straipsnyje 
nurodytoms produktų grupėms, išlieka 
nepakitusios ir nekelia pavojaus vartotojų 
saugumui. Parduodant produktus 
pateikiama 9 straipsnyje nurodyta 
informacija.

2. Siekdamos  plėtoti mažmeninę prekybą 
valstybės narės gali leisti laikinai nukrypti 
nuo 1 dalies , bet tik tuo atveju, kai 
parduodant produktą pateikiama ir 
9  straipsnyje nurodyta informacija.

Or. it

Pagrindimas

Siekiama sudaryti sąlygas pateikti produktus į rinką, atskiroms valstybėms narėms neturint 
pritaikyti leidžiančią nukrypti nuostatą dėl nesupakuotų produktų pardavimo, ir tuo pat metu 
nustatyti aiškias sąlygas, kurios nors ir apriboja, yra taikomos ES lygmeniu. Šiomis 
priemonėmis gali būti siekiama suteikti žemės ūkio bendrovėms galimybę tobulėti  taikant 
specialias produktų atsekamumo sistemas ir tuo pat metu apsaugoti vartotojus ir užtikrinti, 
kad jie turėtų platų produktų pasirinkimą.
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