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Amendamentul 3
Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 2

Text propus de Comisie Amendament

Cu toate acestea, potrivit dispoziţiilor care 
trebuie adoptate de către Comisie, este 
admis ca produsele alimentare destinate 
consumului normal care sunt adecvate şi
unei alimentaţii speciale să indice acest 
lucru.

Cu toate acestea, potrivit dispoziţiilor care 
trebuie adoptate de către Comisie, este 
admis ca produsele agroalimentare
destinate consumului normal care sunt 
adecvate în mod natural unei alimentaţii 
speciale să indice acest lucru.

Or. it

Justificare

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.

Amendamentul 4
Miroslav Ouzký

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Pentru a permite introducerea rapidă pe 
piaţă a produselor alimentare destinate unei 
alimentaţii speciale rezultate în urma 
progresului ştiinţific şi tehnic, Comisia 
poate autoriza pentru o perioadă de doi ani 
introducerea pe piaţă a produselor 
alimentare care nu respectă normele de 
compoziţie prevăzute de directivele 
speciale pentru grupele de produse 
alimentare destinate unei alimentaţii 

(2) Pentru a permite introducerea rapidă pe 
piaţă a produselor alimentare destinate unei 
alimentaţii speciale rezultate în urma 
progresului ştiinţific şi tehnic, Comisia 
poate autoriza pentru o perioadă de doi ani 
introducerea pe piaţă a produselor 
alimentare care nu respectă normele de 
compoziţie prevăzute de directivele 
speciale pentru grupele de produse 
alimentare destinate unei alimentaţii 
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speciale  menţionate la anexa I, după 
consultarea Autorităţii Europene pentru 
Siguranţa Alimentară şi în conformitate 
cu procedura menţionată  la articolul 15 
alineatul (2) .

speciale  menţionate la anexa I, după 
consultarea Autorităţii Europene pentru 
Siguranţa Alimentară.

Măsurile, destinate să modifice elemente 
neesenţiale ale prezentei directive prin 
completarea acesteia, sunt adoptate  în 
conformitate cu procedura  de 
reglementare cu control  menţionată la 
articolul 15 alineatul (3).

Dacă este necesar, Comisia poate adăuga în 
decizia de autorizare şi norme de etichetare 
referitoare la modificarea de compoziţie. 

Dacă este necesar, Comisia poate adăuga în 
decizia de autorizare şi norme de etichetare 
referitoare la modificarea de compoziţie. 

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 5
Miroslav Ouzký

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Text propus de Comisie Amendament

Pentru situaţii excepţionale şi clar definite 
se pot acorda derogări de la alineatul (1) în 
conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 15 alineatul (2). Derogările în 
cauză pot fi menţinute până la finalizarea 
procedurii.

Pentru situaţii excepţionale şi clar definite 
se pot acorda derogări de la primul 
paragraf. Măsurile, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, sunt 
adoptate  în conformitate cu procedura
de reglementare cu control  menţionată la 
articolul 15 alineatul (3). Derogările în 
cauză pot fi menţinute până la finalizarea 
procedurii.

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 6
Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Articolul 10

Text propus de Comisie Amendament

(1) Produsele menţionate la articolul 1 pot 
fi introduse pe piaţă cu amănuntul doar în 
formă preambalată, iar ambalajul trebuie să 
acopere complet produsele respective.

Produsele menţionate la articolul 1 sunt 
introduse pe piaţa cu amănuntul, ca regulă 
generală, în formă preambalată, iar 
ambalajul trebuie să acopere complet 
produsele respective. Produsele 
agroalimentare pot fi vândute vrac / 
preambalate în cazul în care metodele de 
producţie şi de procesare permit 
menţinerea nealterată a proprietăţilor pe 
baza cărora produsul poate fi inclus în 
categoriile de la articolul 1, fără riscuri 
pentru siguranţa consumatorului. 
Produsele sunt însoţite de informaţiile 
menţionate la articolul 9.

(2) Statele membre pot acorda derogări de 
la  alineatul 1 în scopul comercializării cu 
amănuntul cu condiţia ca, în momentul 
scoaterii sale la vânzare, produsul să fie 
însoţit de menţiunile prevăzute la articolul  
9.

Or. it

Justificare

To enable products to be placed on the market without individual Member States granting 
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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