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Poprawka 3
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 - ustęp 2 - akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednakże zgodnie z przepisami, które mają 
zostać przyjęte przez Komisję , w 
przypadku środków spożywczych
przeznaczonych do normalnego spożycia, 
które są odpowiednie do zastosowania w 
ramach specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, możliwe jest wskazanie 
takiej właściwości.

Jednakże zgodnie z przepisami, które mają 
zostać przyjęte przez Komisję , w 
przypadku artykułów rolno-spożywczych
przeznaczonych do normalnego spożycia, 
które są naturalnie odpowiednie do 
zastosowania w ramach specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, możliwe jest 
wskazanie takiej właściwości.

Or. it

Uzasadnienie

Ostatnie rozporządzenia w sprawie żywności (1924/2006 i 1925/2006) stosują przysłówek 
„naturalnie”, aby oznaczyć żywność, która juz na samym początku ma szczególne 
właściwości, niezależnie od następujących później etapów przetwarzania i wzbogacania. Tę 
samą logikę można z powodzeniem wykorzystać także w niniejszym wniosku dotyczącym 
dyrektywy. Poza promowaniem produktów, które same w sobie posiadają szczególne 
właściwości, takie podejście może dodatkowo sprzyjać innowacji naukowej i badaniom „na 
polu”, zajmującym się aspektami odmianowymi o znaczeniu nie tylko agronomicznym, lecz 
również żywnościowym.

Poprawka 4
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Celem umożliwienia szybkiego 
wprowadzenia do obrotu środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego powstałych dzięki 
postępowi naukowemu i 
technologicznemu, Komisja może po 

Celem umożliwienia szybkiego 
wprowadzenia do obrotu środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego powstałych dzięki 
postępowi naukowemu i 
technologicznemu, Komisja może po 
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konsultacji z Europejskim Urzędem ds. 
Bezpieczeństwa Żywności i zgodnie z 
procedurą , o której mowa  w art. 15 ust. 
2,  zezwolić na wprowadzenie do obrotu na 
dwa lata środków spożywczych, które nie
spełniają wymagań dotyczących składu 
ustanowionych w dyrektywach 
szczegółowych dla grup środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego  określonych w załączniku 
I.

konsultacji z Europejskim Urzędem ds. 
Bezpieczeństwa Żywności, zezwolić na 
wprowadzenie do obrotu na dwa lata 
środków spożywczych, które nie spełniają
wymagań dotyczących składu 
ustanowionych w dyrektywach 
szczegółowych dla grup środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego określonych w załączniku I.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 15 ust. 3.

W razie konieczności Komisja może w 
zezwoleniu dodać zasady dotyczące 
etykietowania, odnoszące się do zmian w 
składzie.

W razie konieczności Komisja może w 
zezwoleniu dodać zasady dotyczące 
etykietowania, odnoszące się do zmian w 
składzie.

Or. en

Uzasadnienie

Do postanowienia tego powinna zostać zastosowana procedura regulacyjna połączona z 
kontrolą.

Poprawka 5
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 - ustęp 1 - akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odstępstwa od przepisów akapitu 
pierwszego mogą być wprowadzone 
zgodnie z procedurą , o której mowa  w 
art. 15 ust. 2,  w wyjątkowych i jasno 
określonych przypadkach. Stosowanie 
odstępstw może być kontynuowane do 
momentu zakończenia procedury.

Odstępstwa od przepisów akapitu 
pierwszego mogą być wprowadzone w 
wyjątkowych i jasno określonych 
przypadkach. Środki te, mające na celu 
zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
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kontrolą, o której mowa w art. 15 ust. 3. 
Stosowanie odstępstw może być 
kontynuowane do momentu zakończenia 
procedury.

Or. en

Uzasadnienie

Do postanowienia tego powinna zostać zastosowana procedura regulacyjna połączona z 
kontrolą.

Poprawka 6
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Produkty określone w art. 1 dopuszcza 
się do sprzedaży detalicznej wyłącznie w 
opakowaniach, które  całkowicie 
pokrywają produkty.

Produkty określone w art. 1 zasadniczo 
dopuszcza się do sprzedaży detalicznej w 
opakowaniach, które  całkowicie 
pokrywają produkty. Artykuły rolno-
spożywcze mogą być sprzedawane 
detalicznie luzem/zapakowane, jeśli 
stosowane metody produkcji i 
przetwarzania pozwalają pozostawić 
nienaruszone właściwości, w oparciu o 
które artykły te mogą być włączone do 
kategorii określonych w art. 1, nie 
narażając przy tym bezpieczeństwa 
konsumenta. Artykułom tym powinny 
towarzyszyć dane szczegółowe 
przewidziane w art. 9.

2. Państwa Członkowskie mogą zezwolić 
na odstępstwa od ust. 1  do celów 
sprzedaży detalicznej, pod warunkiem, że 
w momencie wystawienia na  sprzedaż 
produktowi towarzyszą dane szczegółowe 
przewidziane w art. 9 .

Or. it
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Uzasadnienie

Stworzyć możliwość wprowadzenia produktów do obrotu, bez stosowania przez poszczególne 
państwa członkowskie odstępstw w odniesieniu do produktów sprzedawanych detalicznie 
luzem, ustalając za to jasne warunki, nawet restrykcyjne, lecz obowiązujące na szczeblu 
europejskim. Tego rodzaju środki mogą stanowić cel, który umożliwia rozwój przedsiębiorstw 
rolnych przy wprowadzeniu specjalnych systemów identyfikowalności, a zarazem chroni 
konsumenta i zapewnia mu szeroki wybór produktów.
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