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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Umberto Guidoni

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Avšak, v súlade s ustanoveniami, ktoré má 
prijať Komisia , bude možné potraviny 
určené pre bežnú spotrebu, ktoré sú vhodné 
pre osobitné výživové účely, ako také 
označiť.

Avšak v súlade s ustanoveniami, ktoré má 
prijať Komisia , bude možné 
poľnohospodárske potraviny určené pre 
bežnú spotrebu, ktoré sú prirodzene 
vhodné pre osobitné výživové účely, ako 
také označiť.

Or. it

Odôvodnenie

Najnovšie nariadenia o výžive (1924/2006 a 1925/2006) používajú príslovku „prirodzene“ na 
opis potravín, ktoré majú vo svojom pôvodnom stave osobitné vlastnosti, bez ohľadu na 
následné fázy spracovania a obohacovania. Je logické uplatniť rovnaký postup aj v tomto 
návrhu smernice. Okrem propagácie výrobkov s osobitnými pôvodnými vlastnosťami môže 
tento prístup podporiť vedecký výskum a inovácie na mieste, pokiaľ ide o rôzne 
charakteristiky, ktoré majú význam tak z agronomického ako aj nutričného hľadiska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Miroslav Ouzký

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom umožniť rýchle umiestnenie na 
trh potravín, ktoré sú určené na osobitné 
výživové účely a ktoré sú výsledkom 
vedeckého a technologického pokroku, 
môže Komisia po porade s Európskym 
úradom pre bezpečnosť potravín
a v súlade s postupom uvedeným  v článku 
15 ods. 2  povoliť dvojročné obdobie pre 
umiestnenie na trh potravín, ktoré 
z hľadiska zloženia nedosiahli súlad 

S cieľom umožniť rýchle umiestnenie na 
trh potravín, ktoré sú určené na osobitné 
výživové účely a ktoré sú výsledkom 
vedeckého a technologického pokroku, 
môže Komisia po porade s Európskym 
úradom pre bezpečnosť potravín  povoliť 
dvojročné obdobie pre umiestnenie na trh 
potravín, ktoré z hľadiska zloženia 
nedosiahli súlad s pravidlami stanovenými 
osobitnými smernicami pre skupiny 
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s pravidlami stanovenými osobitnými 
smernicami pre skupiny potravín určených 
na osobitné výživové účely  uvedenými 
v prílohe I.

potravín určených na osobitné výživové 
účely  uvedenými v prílohe I.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 15 ods. 3. .

V prípade potreby môže Komisia do 
povolenia doplniť rozhodnutie 
s vyznačením pravidiel vzťahujúcich sa na 
zmenu v zložení. 

V prípade potreby môže Komisia do 
povolenia doplniť rozhodnutie 
s vyznačením pravidiel vzťahujúcich sa na 
zmenu v zložení. 

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie by sa malo zosúladiť s regulačným postupom s kontrolou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Miroslav Ouzký

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výnimky z prvého pododseku môžu byť 
upravené v súlade s postupom uvedeným 
v článku 15 ods. 2  vo výnimočných 
a jasne vymedzených prípadoch. Výnimky 
môžu trvať, kým tento postup nebude 
dokončený.

Výnimky z prvého pododseku môžu byť 
upravené vo výnimočných a jasne 
vymedzených prípadoch. Tieto opatrenia 
zamerané na zmenu nepodstatných 
prvkov tejto smernice jej doplnením sa 
prijmú v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou uvedeným v článku 15 ods. 3. 
Výnimky môžu trvať, kým tento postup 
nebude dokončený.

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie by sa malo zosúladiť s regulačným postupom s kontrolou.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Umberto Guidoni

Návrh smernice
Článok 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Výrobky uvedené v článku 1 možno 
uviesť na maloobchodný trh len v balenej 
forme a obal musí úplne pokrývať 
výrobky.

Výrobky uvedené v článku 1 sa vo 
všeobecnosti uvádzajú na maloobchodný 
trh v balenej forme a obal musí úplne 
pokrývať výrobky. Poľnohospodárske 
potraviny sa môžu predávať 
nebalené/predbalené v prípade, ak použité 
výrobné a spracovateľské metódy 
umožňujú zachovať v nezmenenom stave 
vlastnosti, na základe ktorých možno 
výrobok zaradiť do kategórií uvedených 
v článku 1, bez akéhokoľvek ohrozenia 
spotrebiteľa. Výrobok je vybavený údajmi 
stanovenými v článku 9.

2. Členské štáty môžu stanoviť výnimky z 
odseku 1  pre účely maloobchodu, za 
predpokladu, že výrobok v dobe uvedenia 
do predaja je vybavený údajmi 
stanovenými v článku 9  .

Or. it

Odôvodnenie

Umožní sa tak uvádzať výrobky na trh bez toho, aby členské štáty povoľovali výnimky na 
predaj nebalených výrobkov, a zároveň sa stanovia jasné podmienky, ktoré sa uplatňujú na 
úrovni EÚ, aj keď majú reštriktívny charakter. Tieto opatrenia si môžu klásť za cieľ umožniť 
poľnohospodárskym podnikom napredovať so zavádzaním osobitných systémov 
vysledovateľnosti a súčasne ochrániť spotrebiteľov a poskytnúť im výber zo širokej škály 
výrobkov.
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